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„A zsin ati bizottság1 jav aslata.“
Lapunk decemberi számában számolt be Alexy Lajos
barátom, mint Országos egyesületünk népiskolai szakosztályának
elnöke, a november hó 7-én tartott választmányi gyűlésről s
ezzel kapcsolatban, eddigi munkálkodásáról. E helyen is öröm
mel üdvözlöm őt, azon díszes állásban, a hova mindnyájunk
bizalma állította, csak azt sajnálom, hogy már régen oda nem
állítottuk, s hogy már régen meg nem kezdettük azt a munkát,
amelynek ő olyan szakavatott vezetője s irányítója. Soha meg
nem tudom magamnak bocsátani azt, hogy amint a Tanáregyesület részéről a legelső hivó szó elhangzott, azonnal be
nem mentem azzal a 60—70 kartársammal, akik már akkor be
látták velem együtt azt, hogy ez az egyedüli út és mód arra,
hogy boldoguljunk s ügyeinket előbbre vihessűk.
A szószátyárkodásra elvesztegetett időt főként azért sajná
lom, mert elkéstünk egyik legfontosabb dolgunkkal, mert mire
„Az evang. tanítóság képviselete az egyházkormányzat vala
mennyi fokozatán“ cimü javaslatunkat beterjeszthettük a „Zsinati
bizottság javaslata“ már elkészült s ki is lett nyomatva. Ezt a
lekésést én azért tartom nagy veszteségnek ügyünkre nézve,
mert így a bizottságnak nem volt alkalma megismerni ami
vágyainkat, óhajtásainkat s így nem volt módjában azt méltá
nyolni sem.
Pedig én nem tartom kizárt és lehetetlen dolognak, hogy
javaslatunk, ha talán nem is teljes egészében, de főbb vonásai
ban el lett volna fogadva a bizottság által s így sokkal több
reménnyel mehettünk volna a jövő évi zsinat élé mint most,
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amidőn nem csak a zsinattal de még a bizottság javaslatával is
szemben állunk.
Most már, hogy a javaslat szükkeblüségével szemben, mire
alapítom én feltevésemet, megmondom. A zsinati bizottság
javaslatához készített indokolás 180. §-nak harmadik bekezdése
így hangzik: „A c) pontnál az egyetemes közgyűlés tagjai közé
felvétetett az önálló tanítóképző intézetek egyházkerületenként
választott egy-egy küldöttje, és a szabályrendeletileg meghatáro
zott módon egyházkerületenként kiküldött egy-egy népiskolai
tanító, mert úgy a tanítóképző-intézetek, mi nt a n é p i s k o l á k
az o k t a t á s ü g y n e k o l y f o n t o s t é n y e z ő i , h o g y azok
nak, ú g y mi n t az e g y h á z m e g y e i és k e r ü l e t i k ö z 
g y ű l é s e n az e g y e t e m e s k ö z g y ű l é s e n is k é p v i s e 
l e t b i z t o s í t a n d ó . “ Az én felfogásom az, hogy a hol így
vélekednek egy testületről, így méltányolják az általuk végzett
munkát, ott azokat a jogokat, amelyeket mi kértünk, nem mond
hatják soknak.
Szinte hallani vélem a gúnyos megjegyzést, hogy: ha nem
sokalták, miért nem adták meg ? Megkísérlem megadni a választ
erre is. Nem adták meg azért, mert a bizottsági tagok általában
nem voltak tájékozva arra nézve, hogy mi a tanítói kar kívá
nalma a képviselet tekintetében, és épen ezért nem tartom lehe
tetlen dolognak, hogy azon vélekedés uralta a bizottság elhatá
rozását, hogy ha több jogot javasolunk adni a tanítóknak a
mostaninál, azok akkor sem lesznek megelégedve, hanem még
többet kérnek, tehát: maradjunk a kevésnél, majd elő állanak
kívánságaikkal azonnal, mint a javaslatot megismerték.
Feleslegesnek tartom e helyen részletezni a javaslat reánk
vonatkozó intézkedését. Most már nem az a fontos, hogy mit
foglal magában a javaslat, hanem az, hogy miként érhetjük el
célunkat.
Szeretem hinni, hogy nincs az evang. tanítóikar tagjai
között senki, akit nem érdekelne az, hogy miként alakúi majd
helyzetünk az újra alkotandó egyházi alkotmány alapján. Váljon
megmarad-e a mai helyzet, és leszünk tovább is egy lekicsi
nyelt hivatalnoki kar, amelyről imitt-amott még azt is feltételezik,
hogy csak a fizetés fejében lutheránus, vagy pedig elismernek
Végre bennünket igaz egyháztagoknak, akik nem kényszerből,
hanem lelkünk legszentebb meggyőződéséből vagyunk hivei és
legfőbb építő munkásai egyházunknak? Váljon megmaradunk-e,
tovább is egyházunk mostoha gyermekeinek, akiknek köteles
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sége annyi és oly sokféle van, hogy azoknak megismerése
már maga is egy külön tanulmány, de a jog az oly elenyészően
csekély a tanítók nagy számához mérten, hogy még csak emlí
tést sem érdemel, vagy pedig egyházunk méltányolja azt a
nagy munkát, amelyet a mai nehéz viszpnyok között egyházunk
jövő boldogulása érdekében végezünk, odaadó fáradozásunk
elismeréseként kiterjeszti jogainkat, hogy mi is részt vehessünk
az egyházkormányzat nagy és fontos munkájában, s ne legyünk
kénytelenek tovább is azt lesni és várni, hogy mit is határoznak
majd mi rólunk, — mi nélkülünk.
Évek óta kértünk, kérvényeztünk egynémely jogok elnyerhetéseért, a válasz az volt, hogy ez a zsinat hatáskörébe tar
tozik. No hát most elértünk a zsinathoz. Most tehát az ideje,
hogy az egész evang. tanítóikar mint egy ember álljon fel, s
nyíltan, bátran kérje azokat a jogokat, amely bennünket tanító
kat, azon egyházépítő és fenntartó munkánál fogva, amelyet
végezünk, méltán és jogosan megillet.
Szükségesnek tartom, hogy az evang. egyetemes egyház
minden tanítóegyesülete vagy tanítói köre foglalkozzék Orsz.
egyesületünk által elfogadott javaslattal, megtoldván azt azzal,
hogy ne csak a képviseltetési jog legyen kibővítve, de helyet
nyerjünk a szakbizottságokban is, az egyházmegyétől kezdve
fel egész az egyházegyetemig, mert elszomorítóan nevetséges
dolog az, hogy a több mint másfél ezeret számláló evang.
tanítói karból egyedül az egy dunántúli egyházkerület van
képviselve egyetlen egy tanítóval az egyetemes tanügyi bizott
ságban.
Az ez érdemben hozott határozatokat minden egyesület
külön-külön kérvénnyel terjessze fel egyházkerülete útján a jövő
évi egyetemes gyűléshez azon kéréssel, hogy legyen kegyes azt
a jövő évben megnyitandó zsinat elé terjeszteni.
Ami helyzetünk, ami munkálkodásunk olyan szorosan öszsze van forrva egyházunk jövő boldogulásával, hogy lehetetlen
dolognak tartom azt, hogy kérelmünk figyelmen kívül maradjon.
Ezzel kapcsolatban kötelességemnek ismerem felhívni
egyetemes egyházunk tanítói karának figyelmét arra, hogy E. A.
rendelkezése szerint, a jövő évben megnyitandó zsinatra minden
egyházkerület tanítói kara egy képviselőt küld, s nagyon kívána
tos dolognak tartom, hogy az egyöntetű eljárás céljából, minden
egyesület már a tavaszi gyűlésén megállapodjék arra nézve,
hogy kit kíván a zsinatra képviselőül kiküldeni.
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Örök szégyene lenne az evang. tanítói karnak az, ha most,
amidőn itt a kedvező alkalom; nem használná ezt fel, s nem
emelné fel szavát, jogaink fkiterjesztése érdekében. Az a ment
hetetlen közöny, amelyet az 1891—93. évi zsinat alkalmával az
evang. tanítói kar tanúsított, bőven megtermetté a maga elég
keserű gyümölcseit. Okuljunk a múlton! Vetkőzzük le a közönyt,
amely megölője minden nemes törekvésnek, ne féljünk a munká
tól, ne rettenjünk vissza az áldozattól akkor, amidőn ügyeink
előbbre vételéről van szó. — Célunkat csak így érhetjük el.
Súrd.
Sass István.

A kisegítő iskoláról.
Irta és felolvasta a Pozsony-városi evang. esper. tanítóegyesület 1912.
aov. hó 1-én m egtartott közgyűlésében Kowarlk Mihály tanító.

Felolvasásommal a t. közgyűlés ama felszólításának kívánok
megfelelni, hogy konkrét javaslatot tegyek arra vonatkozólag:
m i k é p e n l e h e t n e a g y e n g e t e h e t s é g ü e k e t és
gyenge érzéküeket helyesen foglalkoztatni isko
láinkban?
Mielőtt erre a kérdésre válaszomat megformuláznám. szük
ségesnek tartom azt — könyebb megértés céljából — sociológiai
és psychológiai szempontból, legalább úgy általánoságban meg
világítani.
A városok lakóinak életviszonyai oly körülményeket terem
tettek, amelyek öszhatása a gyermekek és az ifjúság úgy testi
mint lelki fejlődésére károsan hatnak.
Abbaa az izgatott emberáradatban, amely szinte vég nélkül
ide s tova surran, eltűnik az egyén s senki sincsen, aki feléje
mosollyal, jó szóval közelednék. Azok a poétikus momentumok
is hiányzanak a városi életből, amelyek a vidéket jellemzik. Azt
a nyájas, szinte családias jellegű érintkezési modort hiába kere
sünk a városban, amely még az idegenben is bizonyos hangulatot
kelt s félig-meddig otthonosnak érzi magát, ha a vele szembejövő
ismeretlen idegen udvarias módon köszönti őt.
Ennek a sociális érzésnek magyarázata abban rejlik, hogy
a falubeliek sokkal közelebb állanak egymáshoz, a létfenntartás
inkább közelebb hozza őket, az érdekek jórészben közösek s
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innen ered a íokozottab érdeklődés a második, harmadik, esetleg
századik szomszéd iránt is. Hogy ezek a tények a gyermekek
lélekfejlődésére jótékony hatással vannak, azt hiszem, tovább
fejtegetnem nem kell. Igaz, hogy a nagyobb városnak is vannak
előnyei s termékenyítőleg hathat helyes vezetés mellett a gyer
mekek lelkületére, de épen az ellentétek sokszor oly élesek és
a köztük levő ür oly ingadozó, hogy a gyermek nem igen tudl
egymagában eligazodni s így inkább és tovább szükségli a
helyes vezetést. Kisebb helyeken mindenki hivatottnak érzi magát,
hogy a szülő vagy gyám törvényadta jogát gyakorolja a gyer
mek felett.
Itt ismeri mindenki a jövő reménységét és csintalansága
nem marad büntetlenül A városban azonban a nagy tömegben
eltűnik; a legnagyobb kihágások sokszor világos nappal a
közönség szemeláttára történnek anélkül, hogy valaki is csak
merné a gazokat munkájukban megakadályozni.
A városi gyermek sokkal inkább ki van téve a züllés vesze
delmének s a legvégzetessebb a jövő generációt illetőleg az,
hogy a gyermek érzékiségét korán és helytelen módon befolyá
solja úgyszólván minden 3-dik kirakat is.
A városi gyermeknek hiányzik a zöld pázsit, amelyen gond
talanul játszhatik és nem üdülhet a napsugár jótékony behatása
alatt. A tél nyújtotta örömöket is csak kis részben, vagy egyáltalán
nem élvezheti; nincs csuszka a falubeli milieut jellemző tavon
vagy pocsolyán és nem hódolhat a szánkázás testet és lelket
egyaránt felüdítő sportjának. Hogy ezek a dolgok mit jelentenek
az ifjúság fejlődésében, mutatja a városi gyermekek idegességére
vonatkozó statistika.
Nem régen Berlin egyik iskolájában egynéhány beteges
hajlamú gyermek az egész iskolát oly extázisba hozta hogy a
végén már mindenki és mindenhol látta, amint a boszorkányok
csalfa játékaikat űzik. Sok időbe került, mig a tanítónak sikerült a
nyugalmat, status quot helyreállítani.
A hatóság kénytelen volt evvel az esettel is foglalkozni és
a psychiaterek siettek a jelenséget tanulmányozni.
A nagyvárosi levegő már körülveszi a gyermeket, amikor
még a bölcsőben szunnyadozik. Sok asszony távol, még pedig
soká van távol a családi tűzhelytől s legyen bárminő jó is az
a bizonyos felügyelet, mégis csak keserű szurrogátja az igazi és
értelmes anyai ápolásnak. Az apa is sokkal távolabb áll család
jától, mint a falusi gazdálkodó. A földmíves maga köré gyűjtheti
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gyermekeit, foglalkoztatja őket tanítgathatja és nevelheti még
munkaközben is. Legyen bár az a foglalkoztatás egyoldalú is,
mégis a gyermek gondolatai egy irányban le vannak kötve,
foglalatoskodik, ami a gyermekre nézve fölötte üdvös, mert csak
a henyélés, a foglalkozás hiánya, a tétlenség rejti magában azt
a bizonyos veszedelmet.
A városi élet nehézségei a kenyér megszerzése, ami falu
helyen feltétlenül sokkal kisebb gondot képez még a legszegé
nyebbnél is, mert egyrészt igényei is kisebbek, roppantul lefog
lalja a családfenntartó egész idejét és erejét. A városi férfiú teljes
kópiája a „Glocke“ cimű versben előforduló családapának: „Der
Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben
und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und
wagen, das Glück zu erjagen.“ Ő távol a háztól végzi sokszor
testet-lelket sorvasztó munkáját s későn meg fáradtan érkezik a
munkából, vagy pedig az élet gyönyörűségei után való hajhászás,
a jó baráti kör, miatt megvonja még azt a kevés időt is család
fától, ami estleg még rendelkezésére áll.
Akárhány munkásnak volna ideje és tehetsége ahhoz, hogy
gyermekeivel foglalkozzék. De nem tud, mert a politika, a szakszervezet s mi egyéb, a jövőbe vetendő hitétől megfosztja ő t :
a marxismus tanait nem érti, félremagyarázza; ahhoz nincs meg
az intelligenciája, hogy a salakot a valódi érctől megkülömböztetni tudná s így elveszti az élet fonalát; ő csak másnak él, a
jövőre vonatkozólag pedig pessimista. Pessimista pedig oly
annyira, hogy még saját gyermekeinek neveltetéséről — akikben
a jövő képviselőit látja — sem tud helyesen gondoskodni.
Pedig itt rejlik a szakszervezetekben folyó munkának tehe
tetlensége, mert ők mindig csak a mának készülnek és sohasem
a holnapnak. Ők elfelejtik, hogy a mi ma még a jövőben van,
bizonyos idő múlva a mát jelenti. Boldogabb időt előkészíteni
nem lehet a lesújtott fővel, hanem csak okossággal párosult
optimizmussal. Mosolygó optimizmus nélkül nincs nevelés, nincs
tanítás, nincs igaz fejlődés.
Mit csinálnánk mi tanítók, ha a jobb jövőbe vetett hit
meginogna mi bennünk és milyen sivár volna működési terünk,
ha nemes idealizmus nem mozgatná egész lényünket. Csak az
optimisztikus nevelő képes az idealizmus szárnyain annyira fel
emelkedni, hogy az Ígéret földjét lélekben megláthassa. Csak
neki sikerülhet oly nemzedéket nevelni, amely bizalomteijesen
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tekint a jövőbe és kellőképen felfegyverkezve indul az élet nagy
küzdelmébe.
Ha igy tovább vizsgálgatjuk városi életünk minden egyes
mozzanatát, ha lelki szemünk előtt elvonul mindaz, amire a
nevelés szempontjából szükségünk volna és ha képesek vagyunk
a jövő generátió fejlődése érdekében felfogni mindazt, ami
nincsen és ami még pótlandó, akkor aggódó szívvel kérdezzük
talán elsősorban önmagunkat, ki hozza ebbe a káoszba az
egyensúlyt, kinek a feladata, hogy a fejlődést oly természetes
irányba terelje, amely a jövő nemzedék erkölcsi és anyagi érdé*
kének szempontjából kívánatos, Az állam képviselői, a város, az
egyházak, az iskolák és talán minden egyes becsületes honpolgár
köteles itt oly irányban munkálkodni, hogy a meglevő bajokat
megszüntesse és egy egészséges nemzedék fejlődéséhez a szük
séges előfeltételeket megteremtse. A mulasztásért mindannyian
felelősek vagyunk, mert hazánk jövője kezeinkbe van letéve.
Hogy mennyi munka vár ebből az iskolára, mi reánk tanítókra,
talán megsejteti velünk Wlassics Gyula volt közoktatásügyi minister
egyik kijelentése, amely így szól: Föl kell ismernünk, hogy a
nagy tömegek jegyében álló XX. század fejlődésének útjában a
népsokaság tudatlansága áll. E népsokaság jelentékeny része felett
a camera obscura sötétsége terjeng: a fejekben és lelkekben is,
úgy mint a camera obscurában minden egyes tárgy képe fordítva
áll. Ezektől a fordított képektől kell megmenteni az emberiséget.
A fejek és lelkek, az ész és szív camera obscuráját a műveltség
világosságának kell betöltenie. Még sok munka vár reánk, szíve
sen tesszük.
A világosság és a szeretet terjesztése, ami igazi munkakö
rünk, természetes folyománya élethivatásunknak. Ebben a pont
ban fekszik minden patronage tevékenységünk: erőssé kívánjuk
tenni a gyöngét és magunkhoz felemelmi embertársunkat, még
mielőtt elbukott volna. Úgy gondolom, hogy az igazi patronage
első sorban megelőzni akarja a bajt. Talán könnyebb is valakit a
betegségtől megóvni, mint később meggyógyítani.
Hogy ebben a törekvésünkben állam, társadalom, egyház
és a többi erkölcsi testületek mind segítségünkre sietnek, vagy
sietni fognak, arról meg lehetünk győződve, hiszen mindannyinak
szellemében működünk. Ne csüggedjünk el akkor, ha látjuk,
hogy a 68. népokt.-törvény még nincsen végrehajtva, hogy a
hatóság az iskolakerülőket nem kellő energiával tereli az iskolába,
ha megengedi az osztályok túlmömöttségét, ha a tanítót nyomo
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rogni hagyja stb. Máskép lesz ez mind, már úgy érzem, hogy
számunkra is nemsokára egy jobb kor következik, csak siettessük
ennek a kornak az eljövetelét fokozottabb munkával, kölcsönös
biztatással és talán az eddiginél is nagyobb ambícióval.
A p a s s i v r e z i t e n c i a itt nem az igazi ír, ez csak lassítja
a gyógyulást, vagy elmérgesíteni engedni a sebet. Kövessünk el
mindent, hogy a népet erkölcsileg emeljük és ne mulasszunk el
semmit, ami által boldogulását előmozdíthatjuk.
Elődeink nem fáradtak ki ebben a munkában s a lelkesedés
zászlaját avval a kívánsággal tették le kezeinkbe, hogy azt ép
állapotban a jövő generációnak átadjuk. Munkánk eredményét mi
már nem élvezzük, de talán élvezik azt utódaink, kik hálás szív
vel megemlékeznek azokról a volt kartársakról, akik megtették
kötelességüket és a tanítói névnek mindenkor becsületet és tisz
teletet szereztek.
(Vége következik)

M ik é n t ébresszen és ápoljon a ta n ító
vallásos érzelm eket?*)
Midőn a tanév elején felvezetik a szülők gyermekeiket,
beiratás végett az iskolába s gondjainkba ajánlják szeretettel
ápolgatott kisdedeiknek nevelését és oktatását, szinte az arcukról
olvasom le a szavakba nem foglalt kérdést: mi következik ez
után? Feltalálja-e az én kis gyermekem itt az iskola falai között
azt a bensőséges szeretetet, mellyel én őt csecsemőkorától
kezdve elhalmoztam minden időben ? megvédik, megóvják-e őt
itt is mindattól, amitől eddig oly őrködő gonddal védtem és
óvtam én magam? Fog-e elméje gazdagodni, kisded szíve
nemes érzelmekkel megtelni? Megtanítják-e Istennek, Jézusnak
szeretetére, imádására? Úgy kapom-e őt évek múltán innét vissza,
mint én szeretném? Lesz-e belőle szülőt megbecsülni tudó, Istent
imádó s a szorgalmas munkában gyönyörűséget találó jó
gyermek ?
S én erre a néma kérdezősködésre azzal szoktam a választ
megadni, hogy szeretettel simogatom meg a bátortalan kisded*) A somlyóvidéki evang. tanítóegyesület által jutalmazott pályamunka.

Szerk.
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nek arcát s bíztató szavakkal nyugtatom meg az aggódó szülőf
szívet arról, hogy a gyermek igen jó helyen lesz itt, a mi
körünkben. S szinte látom ilyenkor a megnyugvást, mely az
előbb még aggódó szülőnek arcán feldereng. Most már nyu
godtan hagyja itt gyermekét.
Bizony-bizony, igen nagy fontosságú az a feladat, melyet
a tanító magára vállal, midőn hosszú tiz hónapra gondozásra
veszi át a szülői háznak legféltettebb kincseit, az ártatlan gyer
meksereget. Nem kis fejtörést okoz, úgy vezetni, úgy irányítani
ezeket a kis embereket, hogy tettetésnélküli, igaz szeretettel
vonzódva hozzánk, örömmel látogassák az iskolát s kötelessé
güket pontosan teljesítsék. Nem kis dolog a tanító munkája, ha
meggondoljuk, hogy mily sok ismeretet kell rövid hat év alatt
beplántálni abba a még csak most fejledező gyermeki lélekbe
és nem egy esetben mennyi félszegséget, hibát kell abból
kiirtani.
De a gondos tanítói munka nem ismer leküzdhetetlen
nehézségeket a hivatását mélyen átérző tanférfiú céltudatosan tör
előre, tanít lelkesen s nevel szeretettel s bizalommal várja Isten
től munkájára az áldást
Mint említém tehát, a tanító iskolai ténykedése két irány
ban nyilvánúl, amennyiben tanít és nevel. Valljuk be őszintén,
az előbbi munka könnyebb s mégis szembeötlőbb; az utóbbi
nehezebb s bizony jó ideig majd alig észrevehető, de végered
ményében áldásteljesesebb az előbbinél.
Fordítsunk tehát a tanítás mellett, nagy figyelmet az iskolai
nevelésre, vizsgálgassuk minden tantárgy tanításánál, hogy miként
lehetne azt a jó nevelés szolgálatába állítani. Mert hisz alig van
tárgy, melyet ne lehetne I A természettudományok Isten nagy
ságos dolgait állítják növendékeink elé ; a földrajz, a történelem,
a honszerelem érzetének ápolgatói, mindmegannyinál, kisebb,
nagyobb kitérésekkel, oly motívumokra találunk, melyek nevelői
munkánkat elősegíteni vannak hivatva.
De viszont elmondhatjuk azt is, hogy iskolai nevelésünknek
legfőbb segédeszközét képezi a vallástanítás. A vallás Istenről
szól, Istenhez vezet! S van-e ennél főbb, magasztos célja az
iskotának ? Nincs. Csak addig lesznek megelégedett, boldog
lakói a földnek, amíg a vallásérzelem s a hit ki nem vész az
emberi szívekből. Ezek nélkül nincs igazi öröm, nincs jóllét,
nincs élet, kell tehát, hogy a vallásos érzelmek ébresztgetése és
ápolgatása képezze nevelői munkánk fő feladatát.
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Lássuk, mi k é n t é b r e s s z e n és á p o l j o n a t a n í t ó
v a l l á s o s ér z el me ke t ?
Megfelelek rá röviden: s a j á t é l e t é v e l s az i s t e n i
d o l g o k n a k mél y, v a l l á s o s é r z e l e m t ő l á t h a t o t t
t a n í t á s a ál t al .
Mindenekelőtt tehát saját életével ébresszen és ápoljon a
tanító vallásos érzelmeket. Mindnyájan tudjuk, hogy a példa fél
nevelés. Tekintsünk csak kissé körül az iskolában! Látni fogunk
ott jómagaviseletü, szófogadó, illedelmesen beszélő, kedves
gyermekeket, de olyanokat is, kik durvák, engedetlenek s kiknek
ajkáról nem egyszer illetlen kifejezések hangzanak, keressük fel
aztán az előbbiek, de az utóbbiak szülőinek hajlékát is! Mit
tapasztalunk? az előbbiek szülői szeretetteljes, békés viszonyban
tének egymásközt; kölcsönös a megbecsülés, kedvesen hangzik
az illedelmes, okos beszéd ; hajlékukban rend, tisztaság honol;
szivükben vallásos érzés, szeretet. Az utóbbiak szülőinél nem
szívesen időzünk. A rendetlenség ütött ezeknél tanyát; sivár a
szív, a lélek ; apa és anya a kenyérkeresés küzdelmében merül
ki, gyermekeik nevelésére idejük nincs s nem egyszer rombol
ják össze az iskola munkáját is gyermekük ártatlan szivében,
midőn egymással torzsalkodva, csattog ajkukon a szitok s a
káromlás fergetege.
Lám tehát, a jó nevelést is, de a durvaságot is a szülői
hajlékból hozta el a gyermek; a szülők példaadása hatott alakitólag reá I
Gondoljuk meg tehát jól, hogy a példa vonz, s legyen
saját életünk olyan, hogy már annak szemlélete is vallásos érzel
meket keltsen növendékeink szívében. Legyünk vallásosak
magunk, ha vallásos gyermekeket akarunk nevelni. Keresvekeressük az Isten házát, búzgón omoljunk le az Ur szent
színe előtt. Legyünk necsak hallgatói, hanem valóban megtartói
az Igének.
S ha aztán látja az a kicsi gyermek, hogy az ő tanítója
irgalmas szívű, aki nem kergeti el ajtója elől a rimánkodó sze
gényt, nem resteli felkeresni az elhagyottaknak kunyhóját, hogy
vigaszt és segélyt vigyen oda; nem gőgös, felfuvalkodott, de
mindenkivel szemben nyájas, barátságos s egyaránt szolgáltat
igazságot gazdagnak és szegénynek: úgy okúi a szép példán
ő is; megérzi az ő kicsi szíve is, hogy mi a jó, mi a nemes s
tanítóját fogja példányképének tartani, minden időben. Így,
saját példánkkal, nevelhetünk aztán egyházat, templomot sze
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retni tudó, áldozatkész férfiakat, nőket, akiknek szívében ott
honol az irgalom érzete is ; akik a gyámolításra szorultat felöle
lik magukhoz és saját családi életük is példányképül szolgái
mások előtt.
A vallás dolgait csak birálgatni tudó ésszel, üres, érzéket
len szívvel vallásos érzelmeket kelteni másokban nem lehet.
Zengő érc és pengő cimbalom az olyan vallástanttás, mely
fásult kebelből tör elő. Legyünk hát saját magunk elsősorban
vallásosak, úgy munkánk gyönyörűséges s az áldás, mely belőle
fakad, szívet lelket gyönyörködtető lesz.
De vallásos érzelmeket nemcsak saját életével ébreszthet
és ápolhat a tanító, hanem az i s t e n i d o l g o k n a k mél y,
v a l l á s o s é r z e l e m t ő l á t h a t o t t t a n í t á s a á l t a l is.
Előbb is említettem már, hogy a nevelés szolgálatában a
népiskolai tantárgyak koronáját képezi a vallástan ; de csak úgy,
és akkor, ha magunk is átérezzük azokat a szent történeteket,
melyeket előadunk; ha Jézus szenvedésének története a mi
szemünkből is könnyeket sajtol; feltámadása bennünk is reményt
kelt az örök életre; szóval ha minden történetnek hatását
arcunkról olvashatja le a tanítvány s minden vallási igazságot
életünkben megtestesítve lát.
A bibliai történetkéknek s a káténak száraz, életnélküli elő
adása s szószerinti betanítása nem fog nyomot hagyni a lélek
b en ; de ha tudunk úgy előadni, hogy a mi kis tanítványunk
megsiratja azt az ártatlanul gúnyolt, üldözött s végül rabszolga
ságba kerülő Józsefet; ha visszaborzad a nagyobb testvérek
gonoszságától; ha elérzékenyűl, midőn az eladott testvér nemes
viselkedéséről tudomást szerez: úgy elértük célunkat, közel fér
kőztünk a gyermeki lélekhez s nemes, maradandó érzelmeket
ébresztettünk abban.
Ha Jákób tusakodásának előadása által megtudjuk érez
tetni azzal a kisdeddel, hogy az erős hit s az égiekhez való
erős ragaszkodás kibékíti a jó Istent még a bűnössel is ; ha a
tékozló fiú történetéből átérzi, hogy mily véghetetlenül irgalmas
a mi Istenünk; ha a szenvedés története meghatja lelkét s meg
tanítja Jézushoz való ragaszkodásra; ha a káté igazságait az élet
ből vett példákkal illustrált tanításunk alapján leikébe vési: akkor
jól raktuk le jellemének alapköveit, akkor nem inog meg hite
még az életnek zivatarai között sem. Boldog az így nevelt gyer
meknek ifjúsága, boldog egész élete. Ha zúg feje felett az élet
fergetege, ha a sors mostoha keze ide-oda hányja, nem esik
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kétségbe; -eszébe ju t: Mind jó, amit Isten tészen. Eszébe jut a
békítő zsolozsma : Légy csendes szívvel. Ha csendes boldog
ságban telnek napjai, elzengi: „Valamim van, mindenem Tetőled
van, Istenem“ ; zengi mind a sírig: „Jézusom szeretlek.“
Hassa át lelkünket a tanév elején az a hő vágyakozás: bár
sikerülne mindegyikünknek a gondjainkra bízott kisdedek szívé
ben az új tanév alatt is ébresztgetni, fejlesztgetni a vallás szent
érzelmeit 1 Csak így teszünk eleget annak a szent feladatnak,
melyet hivatásunk reánk ró s melynek hű betöltése által bol
doggá tehetjük növendékeinket s azok szüleit s magunknak is
osztályrészünkül jut az az édes érzés, hogy jól végeztük dol
gunkat. Az ég adja, hogy úgy legyen !
Szutter Dániel.

T í

R €

ül.

K risztus.
Atyádnál voltál, földre jöttél,
Lettél magad koldus-szegény.
Tanultam, tudtam, mégse tudtam;
Láttam, de nem értettem én,
Ó, áldott Jézus Krisztusom !
Mért nem levél, mint néped várta,
Magas, nagy úr, dicső király?
Ha kér a trón zord büszkeséget,
Cserébe fényt, mindent kínál.
— De fényt kerülsz. Társad, ki éhes,
Tudatlan, szenvedő beteg,
S van fészke minden vad madárnak,
Neked nincs, hol lehajtsd fejed.
De múlt időm s láttam gyakorta
Sok büszke, pompás ház előtt
Feküdni lázárt elvetetten
S nem vette észre senki őt:
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— Mert gondtalan, fényes magasba
Mélyben síró jaj nem hatol
El sem hiszik víg dőzsölésben,
Hogy van keserv is valahol.
És most, amit tudván se tudtam,
A nagy titkot megértem é n :
Hogy a nyomorral együtt érezz,
Szólhass a kínnak gyermekéhez:
Ezért lettél koldus-szegény,
O, áldott Jézus Krisztusom !
Szalay Mihály.

A p ro testan tizm u s hivatása*)
Zsilinszky Mihály, a magyar evangélikus világ egyik vezér
fia, egy nem régen megjelent müvében a protestantizmus mai
állapotát Kölcsey Ferenc ezen szavaival jellemzi:
Más faj állott a kidőlt helyére,
Gyönge fővel, romlott szívtelen;
A dicső nép, mely tanult izzadni,
S izzadás közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.“
Ezen minden esetre súlyos Ítélet egy, az egyház hü szol
gálatában'eltöltött élet gazdag tapasztalatai után szól hozzánk:
s talán elég okul szolgál arra, hogy egyszer kivételképen, s épen
ma protestáns voltunk és rendeltetésünk felől kissé eígondolkodjnnk.
1.
A hit. Nos, vájjon hát hogy vagyunk a vallás alapjával,
a hittel ?
Banális, sőt nevetséges egy kérdés. De minek is 2Ö-ik
századbeli embertől ilyesmit kérdezni ?
Hit, vallás, remény, szeretet. Isten. Krisztus: ki gondol ma
ezekkel? — Ott pihennek szegények a könyvtárak hűs polcán;
*) Szerző felolvasta a nyíregyházi ev. tcmplooiegyesiilet Vallásos estélyéti.
Szerit.
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— Voltaire, Darwin, Haeckel, Büchler, Nietsche stb. régen oda
száműzték; talán maguk a theologusok is félretették már őket.
Csak kénytelenségből és kenyérkeresetből viszik a templomba
— mondják a 20-ik század fiai. De hogy a hit élő és ható
legyen, hogy az embert minden cselekedetében irányítsa, a leg
nagyobb szenvedések elviselésére is képessé tegye és boldo
gítsa: ezen, mint elmúlt századok naiv gondolatán, már túl van
a művelt emberiség: mondják a modern kor tudományának
szintjén haladó, reális elmék. A kik pedig még is beletévednek :
azok vallási rajongák, pietisták, vagy, mint mostanában hallot
tam, vallási őrületbe estek.
— Szegények! Kerüljétek őket, de ne nevessétek ki; az
még sem illik művelt emberhez! — szólnak a hangadó vezérek.
............Hanem azért ti modern emberek, ti reális elmék.
ti hangadó vezérek, s ti rajok hallgatók ne örüljetek! A ti
örömötök korai. Imé, nézzétek csak meg a ti nagy mesteretek
nek, Voltairnak halálát, aki egész életén át gúnyolta és gyalázta
Istent és Jézust. Betegségében az 51. zsoltár jutott kezeibe:
„Könyörülj rajtam Isten, a te irgalmasságod szerint, töröld
el az én bűneimet!“ „Teremts bennem tiszta szívet, óh Isten!“
Ne vess el engem a te orcád elől!“ Stb.
De ezt a vigasztalást már nem tudta Voltaire befogadni.
Aggodalmában papot hivatott; majd egy apát s két tanú előtt
aláirt egy nyilatkozatot, hogy megtagadja hitetlenségét, s ezt
elküldötte a párisi érseknek; — de minden hiába. Azután meg
átkozta hasontó gondolkodású barátait, és orvosának odaigérte
vagyona felét, ha még 6 hónappal meghosszabbítja életét.
Minden késő volt, s be kellett látnia és éreznie, hogy egész
élete a kárhozat szolgálata volt.
De hát ez régen volt. Hol volt még akkor az emberi
tudomány ?
Nos hát itt van a modern emberek mestere. Nietsche, aki
miután egész életén át az Isten és a Krisztus ellen tanított: halála
előtt 10 esztendeig volt mint súlyos őrült, orvosi kezelés alatt,
s utolsó megmaradt sorának minden valószínűség szerinti ér
telme az, hogy Isten felé fordúlt.
De ha ennek sem hisztek, higyjetek Darwin munkatársának
Wallace Alfrédnak szavaiban, aki a darwinizmus saolgálatában
eltöltött hosszú élet után, 87 éves korában, szellemi és testi
erejének teljes birtokában ezelőtt két évvel többek között
ezeket irta :
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„Megfigyelték már önök a madár tollát? Én azt hiszem,
hogy a madártoll a természet remeke. A világon senki ember
nem képes ilyet előállítani, de még hozzá legtávolabbról hason
lót sem. Egyik természettudós szerint a kócsagnak egyetlen egjr
tolla millió és millió részekből áll. A szára üres és hangszerű,
— és szemformájú apró részek végtelen sokasága tartja össze.
Anyaga oly könnyű, hogy e g y új j a l ki lehet borzolni eredeti
formájából; de a legkisebb fuvalomra ismét gyorsan összeállnak
részei és eredeti formájokba rendeződnek S e tollak egyaránt
lég- és vízmentesek, az elképzelhető legtökéletesebb ruházatot
alkotván. A földnek kétségtelenül a madár a legkecsesebb lénye.
Az ember a legkisebb madár röpűlését, tollazatát sem tanulmá
nyozhatja anélkül, hogy mélységes csodálatot ne érezzen. De
hogyan nőnek? Mi a szépségük eredete?"
Mennél erélyesebben gondolkoznak az emberek afölött,
amit megfigyelni képesek, annál jobban belátják, hogy az isten
tagadás (a matérializmus) nem egyéb óriási balgaságnál. Persze akik
nek a hite megrendült, azok nyomban készek voltak azzal a követ
keztetéssel, hogy a vallásnak vége, s hogy az ő okoskodásuk
néhány lánc szeme képes megfejteni a mindenséget, és hogy az
értelem eredete az iszapban, vége pedig a foszforgőzben van.
Immár azonban a matérializmus meg van halva minden intelli
gens emberre nézve. A jövő tele lesz csodákkal, megadással és
nyugodt hittel, mely méltó lesz ahhoz a helyhez, melyet a terem
tés rendszerében elfoglalunk.
Tágítanunk kell látóhatárunkon. Más lényeket is látnunk
kell a mindenségben, nemcsak önmagunkat. Úgy képzelem, hogy
az emberből felfelé és lefelé fokozatos emelkedés van a lények
véghetetlen légióján keresztül a Legfőbb Okig, Istenig, akit mi
nem vagyunk képesek megmagyarázni. Ő általa „Rajta keresztül
működnek és ténykednek ezek."
„lmé egy folytonos tndományos kutatásbau elmerült élet
végső eredménye; egy lángész csodálatos megtérése az Úrhoz,
a mi Teremtő és Gondviselő Mennyei Atyánkhoz."
Én nekem ez a három példa is elég bizonyíték a vallás
élő hatalmára, elég irányító arra, hogy lelkem nyugodalmát
merre keressem, s hogy nyugodtan nézem a vallást lenézők
fölényes mosolyát.
2.
Az e r k ö l c s . Látszólag erősebb alapon áll az a szerte
hangzó tanítás, hogy azon erkölcsi eszmények, melyek szabá
lyozzák a társadalmak erkölcsi elveit és törvényeit, korántsem
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állandók és mozdulatlanok, hanem korok és helyzetek szerint
változnak; úgy hogy ami ma szent volt, azt holnap talán már
lábbal tapossa a közitélet. — Az első keresztes hadjárat esz
méje az egész nyugoti keresztyénség lelkesedésével indult meg:
az utolsók szégyenletes torz alakzataikkal tették csúffá a nagy
eszmét. — A reformáció 100 esztendős európai háborút állott
ki, míg kivívta létének jogosúltságát: ma pedig a protestantizmus
fiai hideg közönnyel mennek el a templom és vallás intéz
ményei mellett. — Az első keresztyének minden új hivő mellé
diakónust, presbytert, püspököt állítottak, hogy az új hívőt szent
életre neveljék: ma pedig ugyan ki foglalkozik azzal, hogy a
rá bízottakat szent, keresztyéni és Istennek tetsző életre nevelje ?
Ezernyi keresztyén közt a pap áll egyedül tengernyi teendők
áradatában elmerülve !
íme tisztelt gyülekezet ezek volnának csak a példák, melyek
azt igazolnák, hogy az erkölcsi eszmények világában sincsenek
álló csillagok, melyek örök változatlanságban állanának az isteni
eszmények megvalósítására törekvő emberi társadalmak előtt. De,
sem ezek, sem az ezekhez hasonló példák nem igazolják a
kívánt tételt; hanem csak azt igazolják, hogy a fent elsorolt,
vagy más hozzájuk hasonló esetekben bármi okból a társadalom
hűtlenné lett előbb vallott és követett eszményéhez. Lemondott
a Szentföld visszahódításáról, de ki tagadhatná, hogy maga az
eszmény ma is oly felséges és tiszta, hogy keresztyén előtt nem
lehet magasztosabb feladat, mint az, hogy a lehető legszebb
paradicsomává tegye a keresztyén világnak azokat a helyeket,
ahol Krisztus szenvedett ? — Vagy: ma a protestantizmus alig
fogja fel igazán a maga hivatását: de azért ki tagadhatná, hogy
a Krisztusban való élet a legtökéletesebb élet, s hogy a protestan
tizmus, mikor Luther fellépésével 1517-ben a Krisztusban való
élet módját pusztán a Bibliára alapította, helyes nyomon indúlt;
s hogy ma sem tehetünk egyebet, mint hogy ezt folytassuk ? —
Vagy végül: ma a vallásos életnek úgyszólván egyetlen tényezője
a pap és temploma; de azért ki merné azt józanon állítani, hogy
a Krisztus igaz követésére való nevelésnek nem sokkal jobb
módja az, amikor minden keresztyén embernek mindennapi
teendőjéhez tartozik az, hogy embertársát igaz keresztyénné
nevelje ?
Amennyiben ezek a példák ható erővel bizonyítják, hogy
a fent elsorolt esetekben igenis állandó az eszmény, csak az
ember esett közelebb vagy távolabb tőle : ebben a mértékben
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rövidlátó és üres hatás vadászó az az állítás, hogy a valláson
alapuló erkölcsi törvények idejűket múlt ábrándképek, hogy a
valláson alapuló morál önző és felszínes, s az iskolák, melyek
ezt hirdetik, kiváltságolt társadalmi rendek önző érdekeit
szolgálják.
Ezekkel a rossz akaratú maszlag hintőkkel szemben hang
súlyozni kell, hogy igenis az erkölcsi törvények állandóan és
szilárdan állanak, amióta az emberi nem öntudattal tekinti ren
deltetését. Ami a Krisztus evangeliomában benne van, ugyanaz
megvan, mint eszmény, az ó testamentomban is. A „tiszteljed
atyádat és anyádat, a „ne kívánjad,“ a „ne ölj“, stb. mind
ugyanazon eszmény megtestesülései, mint a mit a Krisztus
akképen mondott: „szeresd a te Uradat . . . szeresd felebará
todat.“ Ha nem volna ugyanaz az eszménye, akkor hogyan
mondhatta volna Krisztus: „nem jöttem én, hogy a törvényt el
töröljem, hanem, hogy betöltsem.“
De tovább menve: a p o g á n y vi l ág, melynek lelkében
az emberiség legfőbb javaival alkotott eszmény a zsidóságtól
régóta külön fejlődött: szintén azt tartotta az emberiség legfőbb
javainak amit ma is tartunk. Sokrates tanításai és Platon iratai
bizonyságot tesznek arról, hogy az államban és társadalomban
ugyanazok az erkölcsi erők képezték az alapokat, amelyek ma
is épen állanak minden romlatlan és jövő feladatokra készülő
illamok és társadalmak alatt,
Ha ezeknél még tovább megyünk a távoli Kelet múlt vagy
jelen társadalmi viszonyainak szemléletében, azt tapasztalhatjuk,
noha történelmi idők óta e részben lényeges kölcsönhatásokat
nem látunk köztök s Nyugat kultúrája között: mégis ugyanazon
erkölcsi alaptörvények szolgálnak a társadalom alapjaiúl ott is itt is.
Egy az eszmény, állandó és örök; de különfélék az egy
mást váltó népek és társadalmak erői, és az eszményt megvaló
sító intézményeik. Úgy, hogy e pontról nézve úgy tűnik fel az
emberi nem, mint az isteni eszmények álló csillaga körül keringő
bolygó, mely mindig ragyogó fényben látja napját, de vele soha
sem egyesülhet.
Z im m erm an n R ezső .
(Yégo következik.)
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I g j e s ß 1e í i é l e t .
A Somi óvidéki evang. tanítóegyesületnek 1912. évi
szeptember hó 26-án tartott közgyűléséből.*)
1. Ki s s Lajos egyesületi elnök úr meleghangú megnyitó
beszédében szeretettel üdvözli a „Bakonyvidéki Evang. Tanítóegyesület“ kiküldötteit, Csányi Lajos és Orbán Károly urakat,
kik a két, de egy egyházmegyébe tartozó egyesület únióján
fáradoznak. — Tekintettel arra, hogy az egyesülésben rejlik
az erő, — ő is igen melegen ajánlja, hogy a két testvér egye
sület eggyé legyen.
Jól eső érzéssel emlékezik vissza arra a 12 évre, melyet
egyesületünk kebelében, mint elnök eltölteni volt szerencsés. —
Kiemeli Istenben boldogult Plevnitzky Pál egyesületi alelnök
50 éves jubileumát; az egyesület félszázados fennállási emlék
ünnepét, valamint a karakószörcsöki Takács János tanítótársunk
és a kisberzsenyi László János volt kiskamondi tanító egyesületi
alelnök emlékköveik felavató emlékünnepét, mint oly törté
neti tényeket, melyekkel nem sok egyesület dicsekedhetik.
Pillantást vet a tanítók fizetésjavítására s nyíltan meg
mondja, hogy nem sok jót vár tőle, mert a pénzügyminiszter
nek erre nincs pénze.
Végül a gyűlés megjelent tagjait melegen üdvözölve a
gyűlést megnyitja, de egyúttal elnöki tisztéről is lemond.
Az egyesület a meleghangú megnyitó beszédért hálás
köszönetét szavaz s azt egész terjedelemben a jegyzőkönyvbe
felvenni határozza.
2. Elnök az egyesület azon szeretetteljes kérésére, hogy
maradjon meg tisztében addig, mig a két testvéregyesület között
az egyesülés megtörténik : visszavonja lemondását s Ígéri, hog"
az egyesülési közgyűlést — mint korelnök — összehívja.
3. M o h á c s y Lajos egyesületi tag jelenti, hogy a tanítók
fizetésrendezését és nyugdíjügyük revíziójának mielőbbi keresz
tülvitelét, a vármegyei bizottsági gyűlésen szorgalmazta. Indít
ványát elfogadták s megtoldották még azzal is, hogy a feleke
zeti tanítók kántori jövödelme a tanítói fizetésbe be ne számíttassék.
*) Tisztelettel kérjük ez alkalommal is az egyesületek elnökségeit, hogy
a gyűlési tudósítások idején való beküldéséről gondoskodjanak, Szerk.
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4. N a g y Pál a pályamunkák biráló bizottságának elnöke
adja be a bizottság bírálati jelentését, mely szerint — 10 kor.-val
jutalmazandó — ezen tételre: „Mikép ébresszen és ápoljon a
tanító vallásos érzelmeket?“ 3 pályamunka érkezett be. Mind a
három szép tartalmú és nyelvezetű. Legjobb azonban ezen jeli
géjű : „A vallás nemesíti a szívet.“
A pályadíjat S z u t t e r Dániel alelnők nyerte el.
Munkája az „Evang. Népiskoládban közzé teendő. —
Püspök úr Öméltóságának 30 koronás pályatételére: „A kerté
szet, méhészet és selyemtenyészíés megkedveltetése népünkkel“
— csak agy pályamunka érkezett be, mely szorgalomra vall és
dicséretet érdemel, de, tekintettel arra, hogy csak ismertetést
közöl s a nép kezébe való, nem egy erkölcsi testület elé, amely
ből elsajátíthatnánk a megkedveltetés módját: a jutalomra érde
mesnek nem találtatott.
A pályamunka jelentkező szerzőnek visszaadandó, aki át
dolgozhatja.
Az új pályamunkák 1913. április 30-ig elnök úrhoz kül
dendők.
5. A közgyűlés határozatiiag kimondja, hogy a „Bakonyvidéki Evang. Tanítóegyesület“-tel egyesülni óhajt. — Az egyesülés
módozatai tavasszal Pápán tartandó közgyűlésen állapíttat
nak meg.
6. Szutter Dániel egyesületi alelnöknek a múlt nyári egye
temes gyűlésre napidíj címen 20 koronát szavaz meg az egye
sület s a képviselettel továbbra is megbízza.
7. S ü m e g i János egyesületi főjegyző olvassa fel Plevnitzky Pál volt egyesületi alelnök és örökös dísztagja feletti
emlékbesz'édét.
Melyért neki hálás köszönettel adózott az egyesület s hatá
roztatok, hogy az „Evang. Népiskoládban közzé tétessék.*)
8. K o v á c s József pénztáros teszi meg a pénztár átvételé
ről szóló jelentését, melynek kapcsán az egyesület Szente Gyula
és Szalay Sándor volt egyesületi tagok hátralékos tagsági
dijait törli.
9. A .László Mária-alapítvány“ kamatait ez évben: Nagy
Sándor mihályházai tanítónak utalja ki az egyesület.
10. P a t a k y Bé l a méhészeti vándortanár tart elméleti,
!) Kérjük a k éziratot! Szerk.
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majd gyakorlati előadást, melyért hálás köszönettel adózik az
egyesület.
11. Az elvégzendő tananyag két évre való felosztását —
hetenklnti beosztással is — Pintér Sándor ajkai tanító elnöklete
alatt Rác Károly, Kovács József, Sülé Sándor és Fodor Mihály
egyesületi tagokra bízza az egyesület. — Munkájuk a tavaszi
gyűlésre adandó be.
12. Az indítványok során határozatba ment, hogy:
a) a hosszú „ág. hitv. evang.“ cim halyett ezentúl az egye
sület is csak az „evangélikus“ kifejezést használja;
b) kerestessék meg az egyházkerület! közgyűlés, hogy az
államtól nyerendő egyházi segélyből létesítsen egy alapot, mely
nek kamataiból segélyt nyerhetnének azon egyházak melyeknek
beteg tanítójuk helyettesítéséről kell gondoskodniok ; továbbá
azon önkéntes tanító katonák, kik egy évi szolgálattételre vonul
nak be és saját költségükön kell helyettest állítaniok.
c) a „M. T. O. B.“-nak elnökségét és tisztikarát bizalmáról
biztosítja s törekvéseiben híven támogatja.
d) Keressenek fel az országgyűlési képviselők, hogy fize
tésrendezésünket a kormánynál szorgalmazzák, s hassanak oda,
hogy ez érdemben oly törvényjavaslat terjesztessék a törvényhozás elé, mely a tanítók qualifikaciójának megfelel s azok tisz
tességes megélhetését biztosítja.
Fodor Mihály
»

ev. tanító.

N Y IL T T É R .
Kérelem
az országos gyermektanulmányi kiállítás érdekében.
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság tiz éves fennállásának évfor
dulóján, 1913. é v i m á r c i u s hó 17. é s 18. n a p j a i n o r s z á g o s
g y e r m e k t a n u l m á n y i k o n g r e s s z u s t t a r t . A kongresszus
célja, többek között, a gyermektanulmány és más tudományágak, igy a
pedagógia és a didaktika között levő vouatknzások tisztázása és az élet
ben való értékesítése. Ezen cél megvalósítására nomcsak előadásokat, vitá
kat, hanem a k o n g r e s s z u s s a l k a p c s o l a t o s a n g y e r m e k t a 
n u l m á n y i k i á l l í t á s t i s r e n d e z . E kiállítás mintegy illusztrálni
fog'a a kongresszus előadásait.
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A kongresszus szakelőadásai között főhelyet foglal el az egyéni neve
lés kérdése. A kiállítás pedig, ezen kérdések tárgyalásával párhuzamosan,
a tanulónak a nevelés,, a tanítás szolgálatában álló alkotó tevékenysége
alkalmazásának különböző módjait, elterjedtségét és eredményeit fogja
egyebek között bemutatni.
A kiállítás ezen csoportjának minél teljesebbé, tanulságosabbá tétele
céljából tisztelettel felkérjük hazánk pedagógusait, kisdednevelőket, tanító
kat és tanárokat, hogy
1. akik az alkotó munkát a nevelő-oktatásban alkalmazzák, ezen fog
lalkozás eredményeiből 3—4 legjellemzőbb tárgyat, rajzot, agyagalkotást,
famunkát vagy egyébb anyagból készült gyermekmunkát a kiállítás céljaira
beküldeni szíveskedjenek.
Itt megemlítjük, hogy a k i s d e d ó v ó b ö l nem előmutatásra,
vezényletre vagy valamilyen Fröbel mintára készített díszmunkát kérünk,
hanem olyant, amelyet a kisded a társalgás vagy játék hatása alatt önma
gától készített, Az i s k o l á t illetőleg nem a rendes rajztanítás, sem a
rendes kézimunka (szlöjd) oktatás eredményeiről van szó, hanem arról,
hogy a gyer me kek k é z ü g y e s s é g é t hogyan h a s z n á l j á k
f el az e g y e s t a n t á r g y a k t a n í t á s á n á l . Pl. a tanító a III. oszt.ban „Beckó vára“ cimü olvasmányt tárgyalta s a tárgyalás után a gyer
mekekkel lerajzoltatja, hogyen képzelik el azt a jelenetet, mikor Stibor
vajda Beckót ledobatta a sziklatetőről, vagy agyagból megcsináltatja a Yág
felett meredeken emelkedő várat. Az a l k o t ó m u n k a a l a t t t e h á t a
g y e r m e k e k n e k bár me l y t á r g y k e r e t é b e n való t el j es en
önál l ó t evékenységet értjük.
2. Az iskolában alkalmazott alkotó munkák közül külön kiemeljük
a női kézimunka tanítás azon újabb irányát, mely szerint nem a minta
könyvek lélektelen sablonjai után tanítják a női kézimunkát, hanem a tanuló
önálló tervelésének engednek teret s csak a célt tűzik ki, esetleg a motivumut adják meg s végül a kész tervek kidolgozására nyernek a tanulók
csupán a technikai kivitelre vonatkozó utasításokat.
3. Ezen tárgyak mindenikéhez, a készítő nevét, életkorát, iskolafajt,
osztályt s a beküldő nevét, állását s lakhelyét feltüntető cédula erősítendő,
továbbá az illető pedagógus rövid leírása, melyben eljárását ismerteti.
Nevezetesen: mióta foglalkozik e kérdéssel; a foglalkozás (alkalmazás)
módszeres leírása; kitől látta, kitől vagy hol szerezte az ösztönzés rája?
Mik a tapasztalatai ?
4. A tárgyak megfelelően csomagolva legk ésőb b 1913. február hó 10-ig B a 11 a i K á r o l y c í m é n a G y e r m e k t a n u l m á 
nyi Mú z e u m b a Budapest, VIII., Mária Terézia-tér 8. küldendők. E kül
deményekre, megkülönböztetendő a Múzeum küldeményeitől, a címen fel
tűnően ráírandó a „ k i á l l í t á s r a “ szó.
5. A csomagolás és szállítás költségeit köszönettel megtérítjük, azon
ban a tárgyak visszaküldésére nem vállalkozunk.
Tiszteletteljes kérésünket pedagógusaink jóindulatú támogatásába
ajánlva maradunk.
Budapest, 1912. évi december hóban
kiváló tisztelettel

N ógrády László dr.

Nagy László

a kiállítási bizottság elnöke.

az előkészítő bizottság elnöke.

Ballai K ároly
titk á r.
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I r o d a l o m .
Az „ApokrifiiS evangeliomok“-nak Jézus gyermekségére
vonatkozó részét — összesen ó darab régi keresztyén iratot —
e napokban bocsátom az érdeklődő közönség elé. Az itt közlött irodalmi termékek az egyházatyák korában keletkeztek s
élénk fényt vetnek az egyház katholizálódásának és a Mária
kultusz kifejlődésének menetére. E kötet egész anyaga meg
jelent ugyan már a Theol. Szaklapban, de külön lenyomatban a
közönségnek is hozzáférhetővé kívántam tenni. A munka árát
ezért is a minimálisra: 2 koronára szabtam. Kérem a szíves
megrendelést és ezzel az anyagi támogatást. Megrendeléseket
elfogad a Theol. Szaklap szerkesztősége (Budapest IV. Deáktér
4) és bármely könyvkereskedés. Ra f f a y S á n d o r .
Az ág. h. e v a n g é l i k u s t a n á r o k és el emi i skol ai
t a n í t ó k o r s z á g o s e g y e s ü l e t é n e k évkönyve az 1911/12.
évről. Szerkesztette G ö m ö r y János, az egyesület titkára. Mind
azon olvasóinknak, kik ezen egyesületnek tagjai, kezükben van
már ez a 162 lapra terjedő, tartalmas kötet, melyből kiki világos
képet alkothat életrevaló nagy egyesületünk munkásságáról, mely
ből különösen kivette részét az e l e mi i s k o l a i s z a k o s z t á l y .
Talán még sem volt hiba, hogy az o r s z á g o s e v a n g .
t a n í t ó e g y e s ü l e t ilyen formábán alakúit meg! Szabad legyen
hinnünk, hogy mindenki e meggyőződésre jut, aki ez évkönyvet
figyelemmel végig lapozza.
Világatlasz. Szerkesztik: gróf T e l e k i Pá l d r . é s K o g u t o w i c z Károly dr. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság (Budapest, V. Rudolftér.) 95 fő- és 150 melléktérképpel,
130 térképlapon, körülbelül 130,000 nevet tartalmazó névjegy
zékkel, terjedelmes és gazdagon illusztrált szöveges résszel. Elő
fizetési ára összesen 42 korona, havonként 2 K. 50 f., negyed
évre 7 K. 50 f., félévre 15 K. Megjelenik 16, havonként meg
jelenő füzetben. — A II. f ü z e t tartalma: a földképek féltekék
ben. Éjszaki sarkvidék. Az Alapok keleti része, Dánia, Skandi
návia, Ausztrália és Oceania.

V egyesek
Előfizetőinkhez. Midőn folyóiratunk XXV. évfolyamát
az elmúlt évi formában és terjedelemben megindítjuk, először is
kérjük a hátralékok mielőbbi törlesztését, hogy a nyomdával
szemben fennálló tartozásainknak eleget tehessünk. Felkérjük
továbbá lapunk minden pártolóját az előfizetés megújítására s a
maguk körében lapunknak a terjesztésére.
Szerkesztő-kiadó.
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Olvasóinknak kívánunk boldog újévet!

Lapunk támogatása. Az Evangélikus Tanárok és Tanítók
Országos Egyesületének múlt évi közgyűlése az elemi iskolai
szakosztály javaslata alapján az „ E v a n g é l i k u s N é p i s k o l a “
fölvirágoztatása érdekében megkereste s felkérte az egyetemes
közgyűlést oly értelmű határozat hozatalára, hogy folyóiratunkat
a beíratási dijak terhére minden népiskola kötelezve legyen a
tanítói könyvtár számára megrendelni. — Mint értesülünk e hálás
szívvel vett, jóakaratú megkeresés olyatén elintézést nyert az
egyetemes gyűlésen, hogy lapunkat ajánlották az egyházközségek
figyelmébe. Ezt is hálás szívvel fogadjuk!
Az Országos Keresztyén Ifjúsági Egyesület titkára, Meg y e r c s y Béla, december hó 17-én Nyíregyházán ismertető elő
adást tartott az egyesület céljáról s eszközeiről. Az előadáson,
melyet G e d u l y Henrik püspök remek megnyitó beszéde
vezetett be, az intézetek ifjúságán kívül nagy számú közönség
vett részt. Megyercsy Béla mozaikszerüleg összerakott színes
képben mutatta be az ifjúsági keresztyén egyesületek egész
világra kiható és m a g y a r n e m z e t i s z ö v e t s é g é t . Az Öszszés egyesületek — mint mondá — kulturális és vallás erkölcsi
munkát végeznek, terjesztik a hasznos ismeretet, népszerűsítik a
tudományt; küzdenek az erkölcstelenség és az alkohol ellen;
otthont nyújtanak, a munkásnak otthont közvetítenek ; az ifjú test
és lelki ereje felett őrködnek. A földkerekségén elterjedt kér.
szövetség mindenütt megtalálta a maga anyagi támaszát, nem
csak a keresztyén államokban, hanem Japánban is, hol a pogány
mikádó segélyezi. Beszélt a világlátott kiküldött a világszövet
ségről is. A v i l á g s z ö v e t s é g 50 országban 8500 egyesületet
és ezeknek 960,000 tagját öleli fel. E szövetség nem avatkozik
az egyes szövetségek ügyeibe, de anyagilag, erkölcsileg támo
gatja. A szövetség nem nevel világ polgárokat, nem semmisíti
meg a nemzeti vonásokat. A magyar nemzeti szövetség tagtaitól csak azt kívánja, hogy hazájoknak és egyházuknak hű fiai
legyenek. Ennek a szövetségnek 32 egyesülete van, mely mind
megannyi fontos kulturmissziót végez úgy keresztyéni, mint
nemzeti szempontból. — Amerikában valóságos fogalommá vált
a kér. ifj. egyesület: a jóság és megbízhatóság fogalmává. Az
egyes vállalatok, ha alkalmazottakat keresnek, nagy plakátokon
hirdetik, hogy embereik a kér. egyesületnek tagjai. Ez egyesü
letben testet ölt a testvériség és egyenlőség eszméje, gyakor
latot nyer a felebaráti szeretet; mert a hitben erős van hivatva
a gyengét szolgálni, emelni. Az új tagoknak kezébe adják a
bibliát, melléjük a keresztyéni élet példaképét vezetőül.
Ismeretterjesztő eladások a tanyán. A nyíregyházi tanyai
tanitók ismeretterjesztő előadások rendezése álta bőven kiveszik
részüket a népmívelés nemes munkájából, elvive a haladás fák
lyáját az egyszerű tanyai nép közé is. Üdvözöljük a ‘»szeretetnek
a munkásait, a derék tanyai tanítókat!

Org'on.a.- és liaim o n iu m g y ar.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Ország*h Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o s p a lo t a (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Alapíttatott 1880.

Magyar levelezés.

Felülmúlhatatlan és a legolcsóbb tinta a világon az

általános gaSíus-tentapor,
melyből azonnal kitűnő méregmentes és ártalmatlan egycmíeteserös fekete, vagy színes irodai könyv- és másolótenta készíthető.
Egy kg iskolai ténta-por ára 4 kor. — Egy kilo ténta-porból 20—25
liter kitűnő ténta készíthető, tehát 1 liter ténta csak 16 fillérbe kerül.
Árjegyzéket az összes készítményekből, valamint elismerő-leveleket' iskolai
igazgatóktól, elöljáróságoktól stb. ingyen és bérmentve küldök. A szállítás
egyszerűsítése céljából leghelyesebb az utánvéttel való küldés.
E por olvasóinak e kitűnő ténta-por a legm elegebben ajánlható.

A Köppl-féle ténta készítmények gyártója:

Lampe! V. B.-Leipa (Csehország).
Elismerő levél: A Gailus-féle tintakeveréket olcsóságánál
kiválóságánál s könnyű készítési módjánál fogva már 4 év óta
használom s azt bárkinek ajánlhatom.
Pozsony, 1909. évi október 20-án.
Sz. főreáliskolai tanár.

XXV. évfolyam.

2. szám.

SOPRON, 1913. január hó.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
Á lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
•löflzetési és h ird e té s i d ijak
a szerkesztőtég-liez ( Sopron)
küld en d ő k .

felelős szerteio és óiailó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félév re 4 k orona,
negyedévre 2 korona.

A z E vangélikus T anárok és T a n ító k
Országos E gyesülete E lem i iskolai
S zak o sztály án ak Tagjaihoz.
Közel három éve, hogy nagy lelkesedéssel megalkottuk
Országos evangélikus Tanítóegyesületünket, több fontos ok
között a tagdíjak és egyesületi költségek lehető mérséklésének
figyelembe vételével az Országos evangélikus Tanáregyesülethez
csatlakozva.
Közel háromszázan sorakoztunk eddig a kibontott zászló
alá. Minden nagy nyomorgattatásunkra való hivatkozással is
szégyenkezve kell azonban konstatálnom, hogy majdnem
ugyanannyi tagdíjhátrálékot visz át Szakosztályunk pénztára már
az első rendes egyesületi évről a másodiknak terhére, mint a
mennyit javára bevételezett.
Tegyünk már most egy kis számítást a Szakosztály fel
merült évi kiadásairól, melyek közül sajnos, tekintélyes részt
emésztett föl a fizetési felhívások póstai szétküldése is. És lás
suk meg, hogy nemcsak Haiszer Henrik, Polgár József és
Elefánty Sándor, hanem Sass István, Koczor Márton és Alexy
Lajos is túlságos idealizmussal voltak eltelve az evangélikus
tanítóság nagyobb részének áldozatkészsége és tömörülési.
vágyakozásának mértéke tekintetében!
Szétküldött ugyanis egyesületünk titkári hivatala elemi
iskolai szakosztályunk tagjaihoz májusban 300 közgyűlési meg-
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hivót, a minek nyomda és póstaköltsége legalább volt: 15.— K.
Kinyomatta és szétküldötte az alapszabályokat
25.— K,
Háromszáz példány az Évkönyvből á 60 fillér
180.— K.
Összeg 220.— K.
Szétkűldöttem én az 1911. december 8-iki
budapesti nagygyűlés (Fizetés rendezési kon
gresszus) érdekében 126 felhívást á 6 fillér
7.50 K.
költséggel ..........................................................
Szétküldtem két Ízben körülbelől 300 drb cím
zett és kitöltött póstautalványt a tagdíjak befi
zetésének megsürgetésével á 5 fillér . . .
15.— K.
Körlevelek címzéséért az év folyamánkifizettem
25.— K.
Postai levelezéseimre k e l l e t t
50,—
K.
Összesen 317.50 K.
Kötelességünk volna továbbá hivatalos lapunkat, az „Evan
gélikus Népiskolát“ legalább 100 korona évi szubvencióban
részesíteni, amiért ingyen közli összes egyesület dolgainkat. —
És szükséges lesz később a szakosztályi elnök: választmányi,
közgyűlési, Eötvös-alapi, országos szövetségi, esetleg egyetemes
gyűlési és zsinati útiköltségeinek m egtérítésére legkevesebb
még 200 koronát fölvenni a költségvetésbe. E z e n s z ü k s é g 
l e t e k f e d e z é s é r e beküldött részben a központba, részben
hozzám 149 tagtársunk 298 koronát és 2 kor. 50 fillér félévi kamattal
szerepeltethetjük a nyíregyházi kartársak 100 koronás alapít
ványát. A Czeglédre címzett tagdíjakból nyomdai, póstai és
címzési költségeim három évi fedezésére én csak 50 koronát
vettem igénybe, hogy ne kelljen a Tanáregyesületi pénztárnak
mindjárt a kezdetén ráfizetni a T a n i t ó t e s t v é r e k csatla
kozására.
Ú j b ó l k é r e m t e h á t a k a r t á r s í s z e r e t e t és ös zs z e t a r t á s n e v é b e n — igen tisztelt Tagtársaimat, hogy a
kik még hátrálékban vannak 1911/12-ik évi tagdíjaikkal, (évi
2 korona) küldjék azt be múlhatlanúl most már: S z ü s z Lajos
e v a n g . t a n í t ó , B u d a p e s t , De á k F e r e n c - t é r i e v a n g .
né p - és p o l g á r i i s kol a, — elemi iskolai szakosztályunk
külön pénztárosa címére. Még helyesebben cselekednének hátra
lékos tagtársaink, ha egyúttal az idei 1912/3-ik évi tagsági diju
kat is beküldenék, tehát összesen 4 koronát. Jó példájukat
hiszem, hogy a nemhátrálékosok is követni fogják !
Úgy legyen 1 És úgy áldjon meg az Isten kit-kit közülünk
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a beállott új esztendőben, ahogyan ki-ki tehetsége és módja szerint
teljesíti kartársi kötelességeit a Tanítóság és különösen a Felekezeti
Tanítóság mostani nehéz küzdelme érdekében! Kérlek, halljátokmeg
ezen őszinte baráti és kartársi sürgető figyelmeztetétsemet: Tamáskodók is ! Szükség van Tirátok is, ha még evangélikus tanítóknak
érzitek magatokat? . . . Moussong Géza, az Országos Szövetség
elnöke is külömben elkedvetlenedve panaszkodik a Tanítóság
nagy közönye és fukarsága miatt úgy a Tanítói Sorsjegyek árusítása, vétele, mint a tagdíjhátralékok felszaporodása s a „Tanító“
kellő anyagi pártolás hiánya miatt is. No, nem merném megkér
dezni a sörcsarnokok szerencsés vendégtőseit, hogy hasonló
panaszra adnak-e okot jókedvű tanító-vendégeik a mostoha idők
miatt?! (Bocsánatot kérek ez utóbbi kifakadásomért mindazoktól,
akiket nem illet, de a többiek se kövezzék meg érte Öreg
kartársukat, aki maga is szeretett sörözni bororozni, de minden
harmadik pohár sör árát szívesen félretette egész életén át a
közös tanítói célokra.)
Hát az „Evangélikus Népiskolára“ előfizetett-e már minden
iskolai könyvtárunk a beiratási dijak terhére? kötelez erre ben
nünket, halljátok, kötelez nem csak a magunk érdeke, hanem az
Egyetemes egyházi idei közgyűlésének határozata is!
Most az újesztendő — tartozik és követel — rovatának
lezárása idején ezeket voltam bátor Kedves Kartársaim a ti be
cses megszívleléstekbe ajánlani, majd egy más alkalommal Sass
István elnöktársam figyelemreméltó fel hi vásáát hozom becses
engedelmetekkel emlékezetetekbe: Foglalkozzatok esperességi
és dekanatusi tanítógyüléseitekben minél behatóbban úgy Zsinati,
mint Egyházkormányzati és T, nűgybizottsági képviseltetésűnk
fontos ügyeivel, — valamint Szakosztályunk, tehát ' Országos
evang. Tanítóegyesületünk által a kántorfizetés elkülönítése dol
gában megindított mozgalom és más ügyeinek kérdésében is
szóval és tollal. Múlt évben egyetlen hozzászólás sem hangzott
el akár lapunkban, akár gyűléseitekben, Sass Istvánén kívül, még
Dunántúlról sem, országos egyesületünkről. Vagy talán minden
nel meg vagytok elégedve, mjn«a?n jól van, ahogyan van ?
Szeretettel és szívélyes üdvözlettel
Czegléden, 1913. január 5-én.
A lexy L ajos
szakoszt. elnök.
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Boldog ú jé v e t!
Tisztelt szerkesztő úr! Az előszobában szerényen az ajtószárfához támaszkodva lázas izgalomban várakozik egy kis cik
kecske, mely amint illik, már a múlt évben napvilágra jött ugyan,
de a közbe jött háborús világ híreitől megrémülve úgy elrejtőzött,
hogy csak hosszas, fáradtságos keresés után voltam képes szem
elé állítani és magammal hozni. Ha gondolja t. szerkesztő úr,
hogy a benne foglalt jó kívánságok nem jönnek most már későn,
úgy kérem legyen szíves a bizalommal reménykedőnek becses
lapja csarnokaiban helyet engedni, hogy jó kivánatait és üdvöz
letét azoknak, akiket illet, elzenghesse.*)
Száz meg száz kérdés rejlik a bizonytalanság méhében és
azok sokasága abban az egyetlen kívánságban keresi a megol
dást: Adjon Isten boldog újévet!
De ha meggondoljuk, milyen sok föltétele van az ember
földi életében a boldogságnak, annyi kívánság szabadul ki ön
kénytelenül gondoktól, terhes kebelünkből, hogy nem tudjuk
egykönnyen elhatározni, melyiket óhajtsuk forróbb vágyakozással ?
A fáradt vándor helyzetébe s lelki állapotába képzelem
magamat, ki eltikkadva, éhen, szomjan didereg az útszélén és
mig elgondolkodik sorsa körülményei fölött, mellette terem a
jótékonyság tündére azzal a kecsegtető Ígérettel, miszerint egy
kívánsága beteljesedik, de jól meggondolja, mi legyen az. Mi
legyen közelebbi tartalma az én kívánságomnak, mikor e lapok
olvasóihoz a szokásos üdvözléssel fordulok: Boldog újévet I
Adja meg a mi mennyei Atyánk azt, ami egyik főföltétele
az emberi boldogságnak és aminek hiányát talán legáltalánosab
ban érzi most minden rendű s rangú polgártárs és aminek bir
tokába nem a sors, nem az időjárás, nem az emberek jóakarata
juttat bennünket: a békét!
Eljött az ősz, vártunk derült, felhőtelen eget, a meghiggadt,
portalan levegőn melegen átrezgő napsugárt, mely tetszetős szint,
édes izt, illatot és zamatot fejleszt a gyümölcsben. De egünk
elborult, sűrű felhőkből szakadva ömlött az eső, dermesztő szél
fuvallata zúgott keresztül erdeinken, mezeinken. Gyümölcsfáink,
szőlővesszőnk izetlen, fanyar termést nyújtottak; szántóföldeink
*) A legszívesebben helyet adunk nagyrabecsült munkatársunk megkésett
közleményének, mert hát a jó kívánság soha sem késő !
Szerk.
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bevetetlenül maradtak. És háborúság támadt bennünk a t e r m é 
s z e t h a t a l m a i ellen.
Karjára vett a sors, szeretett felebarátom, feljutottál az élet
ösvényének oly pontjára, hol vágyó szemeid elé tárult az Ígéret
földének szívgyönyörködtető képe. Buzgó tetterővel, szilárd kitar
tással, biztos siker reményével indulsz hódító utadra, hogy kiküzdjed magad számára azt a tért, hol a további működésre
lábodat megvetheted. És ime, mikor már azon pontra érkeztél,
hogy fáradalmaid gyümölcsének leszakítására kezedet kinyújtanád,
váratlanul összeakad tengelyed egy másik versenyfutó tengelyével4
kit nem szorgalom, nem tehetség, nem érdem, hanem egészen
más, idegen, illetéktelen, sőt általában becsüiésre nem méltó erők
mozdítottak előre. Az összecsapás letérít téged az útról, melyen
eddig elégedetten haladtál s a sikert az a másik éri el. Lázadó
lélekkel kiáltasz fel: nincs igazság a földön s keserű érzelmek
közt b é k é t l e n s é g t á m a d s z í v e d b e n a g o n d v i s e l é s
e l l e n.
Szerencsés körülmények közé kerülve, anyagi és szellemi
jólétünk bőforrásai nyílnak meg előttünk. Csak önmagunktól függ,
meg felebarátaink jóindulatától, hogy a működésnek oly terére
léphessünk, mely gazdagon jutalmazza munkásságunkat. Ámde
számot vetve képességeinkkel kénytelenek vagyunk belátni, hogy
vagy erőink nem felelnek meg a reánk váró kötelességeknek,
vagy nincs meg bennünk az a társadalmi jártasság, tapintat és
ügyesség, mely a pártfogók megnyerésének első föltétele.
Józan, becsületes, Istennek tetsző életben keressük a minden
emberi lény által legforróbban óhajtott boldogságot. Szilárd hit
él bennünk, hogy a számtalan út közül, melyeken az emberek
ama cél után törekednek, mi választottuk a leghelyesebbet, leg
biztosabbat. Azonban szomorodott szívvel kell tapasztalnunk,
hogy alig múlik el nap, amidőn a külvilág behatásai, a keblünk
ben forrongó indulatok, rosszakarók incselkedései a választott
útról ha csak pillanatokra is le nem térítenének. Haladásunk az
életpályán nem a vasúti vonat egyenletes, biztos futásához hason
lít, hanem a rögös útón járó vándoréhoz, kinek lépéseit tövis
bokrok, sziklacsoportok, vízmosások akadályozzák. Csüggedt
lélekkel mérlegelve gyarlóságunkat b é k é t l e n s é g üt t a n y á t
s z í v ü n k b e n ö n m a g u n k e l l en.
De habár a szomorú tapasztalatok súlya alatt legörnyed a
lélek, a látóhatár szűk térre szorúl össze s a könybe borúit
szemek előtt a világ, Istennek szép világa, elhomályosul; az erő-
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teljes lelkületű ember felett a kellemetlen események hatása dia
dalt aratni nem képes. Miként a forróságban ellankadt, eltikkadt
virág felemeli szárnyait, az ég felé irányozza kis fejét, mihelyt
gyökerei egy kis üde harmatot éreznek és leveleit friss szellő
öleli át, úgy az ember lelke is fel tud emekedni a szomorúság
hullámai közül és akkar a mindennapiság korlátolt határain túl a
vigasztalódás, enyhülés és megnyugvás felújító jelenségei tűnnek
fel szemei előtt. Harmat és napsugár éleszti fel a lankadt virág
életerejét; az ember lelkének pedig a hit nyújt erőt a feltáma
dásra, a hit bontja ki a lélek összefagyott szárnyait, a hit világa
ragyogja be az elkomorult szemhatárt, a hit vezérli szemeit az
ég felé, honnan minden áldás származik.
A nagy természet erői sok kedves reményt szétrombolnak,
de visszont számtalanszor áldásdús eredménnyel jutalmazzák az
ember fáradalmait A sors, ha ma mostoha arcát fordította feléd,
emlékezzél vissza azon váratlanul szerencsés fordulatokra, melyek
élted folyamán reményeden felül juttattak téged örvendetes siker
hez. Az igazi boldogsághoz vezető utón igaz, hogy gyakran meg
botlik lábunk, de mindamellett nem tagadhatjuk, hogy ha lelkünk
egész erejével ragaszkodunk az igazak ösvényéhez, van képes
ségünk sok jót mivelni és meg tudjuk szerezni keblünkben azt az
életfentartó érzést, mely a jó cselekedeteknek, a nemes gondol
kodásnak elmaradhatlan jutalma.
Zarándokoljatok el az Isten oltárához, honnan senki se tért
vissza vigasztalanul. Béküljetek ott ki a természettel, nyugodjatok
meg a végetlen bölcs gondviselés intézkedéseiben és váltsa fel
rendíthetlen önbizalom lelketek csüggedségét. L e g y e n b é k e
a szívekben!
Mikor köznapi foglalkozásod kifárasztott, a körülötted vég
bement események hatása alatt lelked megtelt keserűen viharzó
indulatokkal, a c s a l á d i k ö r az a zöld liget, hol fáradalmaidat
kipihenheted, hol szíved keserűségeit nyájas szavak, mosolygó,
vidám, bizalomteljes tekintetek édesítik meg, hol felkorbácsolt
indulataidnak már-már kitörni készülő zivatarát a szeretet enyhe
melege csillapítja le. Óh, de hányszor magtámadja a nyugalom e
csendes fészkét is a viszály bomlasztó szelleme! Fagyos szél
süvit keresztül a békés tanya minden zugán, mintha a lelkeket
valamely gonosz varázsló kicserélte volna, rideg, otthoniatlan a
levegő, haragra ingerel minden szó, visszásán esik ki minden
cselekedet.
Keressük az okát ez életrontó változásnak. Vádoljuk elrab-
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lőtt békességünkért a körülményeket, a sors csalfaságait, ember
társaink gáncsoskodását, holott a megbomlott egyetértés által elő
idézett szenvedéseinknek egyedüli oka az, hogy házunk szenté
lyében a szeretet lángját táplálni elfeledtük. Lelohadt a tűz, mely
ott mindent átmelegített s helyette az önösség minden nemei
ütöttek tanyát tűzhelyünkön.
Zarándokolj el felebarátom a hit oltárához, gyújtsd lángra
ott a szeretetet, mely mindeneket elfedez, minden görbét helyre
igazit, mindent hisz,, mindent remél és a szívet sem örömben,
sem bánatban megnyugtatni nem szűnik. L e g y e n b é k e a
családban!
Családtag vagyok azonban saját otthonom falain túl is. Egy
szerető mennyei atyának gyermekei vagyunk, édes testvérekként
élünk a föld kerekségén mindnyájan. De mily távol vagyunk még
attól az állapottól, amidőn az egymás iránti testvériség érzete
nyilatkoznék meg szavainkban, tetteinkben, minden viselkedé
sünkben! Irigység, torzsalkodás, alacsony versengés,' féltékeny
ség, gyülöiködös uralkodik a szívek felett. Nem tudunk őszinte
szívvel örülni felebarátunk szerencséjén, ellenben önelégülten
szemléljük annak pusztulását, titkon, sőt nem ritkán nyíltan óhajt
juk, hogy azt szenvedések lepjék meg. A gazdag lenézi a
szegényt, sőt nem átallja saját előnyére kizsákmányolni annak
ügyefogyottságát. A szegény elkeseredetten szemléli a vagyonos
kényelmét, mi mellett saját helyzetébe belenyugodni nem tud.
Felebarátok, még azok is, kik hivatásszerűen hirdetik az emberszeretetet, néposztályok, hitfelekezetek, nemzetek és országok
népei ádáz indulattal törnek egymás ellen s egyik a másikat fel
falni igyekezik. A szív elborul e jelenségek láttára s lázongó
érzetek gerjednek a kebelben a t á r s a d a l o m el l e n.
Lesz-e* vajon idő, mikor ez az általános ellenségeskedés az
igazi felebaráti szeretetnek ad helyet?
Lesz! A sik vidéken született s folyton ott élő ember el
nem tudja képzelni milyen a hegy ; nincs sejtelme az árnyas,
virágdús, harmatban fürdő völgynek gyönyöreiről s a magasba,
a felhőkig nyúló bércek fenségéről. A hegyvidék lakója nem érzj
soha azt a kéjt, mely a végtelen róna óriási távolaiba elmélyedő
lelkét eltölti, midőn a szemhatáron a látást sem korlátozza más,
mint az ég földre boruló harangja. Ilyen egyoldalú felfogása van
az emberi társaság erkölcsi arculatjáról is annak, ki csak a körötte
nyüzsgő jelenkort ismeri. De ha fel tudunk emelkedni a jelenkor
szűk határáról ama magaslatra, honnan szemünk az emlékezet
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világánál behatol elmúlt idők eseményeire, sőt némi betekintés
nyilik előttünk a jövőbe is, mint Mózesnek az igéretföldjére
Nebo hegyéről, meggyőződünk akkor afelől, hogy volt az emberi
ség életében már több Ízben is ilyen eseménytelen, önző, szere
tet nélküli korszak. Az isteni gondviselés azonban úgy kormá
nyozza létünket, hogy mivelődésünk egy-egy elvénült folyamatát
akkor, amikor eljő az ideje, amikor ő jónak látja, friss szellem,
megújhodás, tavaszi felzsendülés váltja föl, nem volt mindig ily
áldatlan viszony az emberek közt, nem is maradunk ebben az
istenfiuságunkhoz nem méltó állapotban. Felvetve szemeinket a
végnélküli szeretet örök kútforrásához, megvillan előttünk szebb
jövő reményének sugara s e világosság után indulva bizodalommal zendül meg ajkainkon az újévi jókivánat: L e g y e n b é k e
az e m b e r i t á r s a d a l o m b a n !
Mit rejt magában a reánk virradt esztendő, nem tudjuk.
Lehet, hogy vágyaink reményünkön felül beteljesednek, lehet,
hogy keserű csalódásba fulad minden óhajtásunk, lehet, hogy
súlyos küzdelmeket, kebelrázó szenvedéseket kell az év folyamán
átélnünk. De bármit küldjön reánk az isteni gondviselés, örömöt,
vagy bánatot, gyönyöröket, vagy fájdalomteljes napokat, ha a
nagy természettel, önmagunkkal, felebarátainkkal és akinek nevé
ben mind ezek benfoglaltatnak: Istenünkkel kibékült szivet horhordunk kebelünkben s éltünk hajójának horgonyát ennek a
békességnez szilárd sziklájában vetettük m eg: veszély nélkül és
rendületlenül állunk meg az élet minden hullámverése között.
Adjon a jó Isten e lap olvasóinak, adjon mindnyájunknak
békességes boldog újévet!
S a s s J á n o s.

A kisegítő iskoláról.
Irta és felolvasta a Pozsony-városi evang. esper. tanítóegyesület 1912.
nov. hó 1-én megtartott közgyűlésében Kowarik Mihály tanító.
(Vége.)

A jó tanítót mindenkor rosszúl fogják fizetni, mert az ő
munkáját, akárcsak az anyagi szeretet megnyilvánulásait, nem
lehet osztrák értékben kifejezni.
A lelkesedésnek ily kies ösvényein járt e díszes kör,
amikor a tavaszi közgyűlésen avval megbízott, hogy javaslatot
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tegyek: Miképen lehetne azokat a növendékeket sikeresebben
foglalkoztatni, akik a természet mostohasága folytán társaikkal
haladni nem képesek.
Tisztában volt avval mindenki itt közülünk, hogy csupán a
kérdés felvetése már némi munkatöbbletet jelent a tanítóság szá
mára ; hiszen minden újítás a paeadgógia terén a tanító erejét
és idejét fokozottabb mértékben veszi igénybe. Mennél többet
forgatja a tanító a krétát és mennél elevenebb és intenzivebb a
tanítása, annál inkább fárasztó az reá nézve. De ő szívesen
fárad, szívesen dolgozik, csak lássa az eredményt, legyen csak,
sokszor emberfeletti munkájának foganatja. Tudjuk azonban
tapasztalásból, hogy vannak tanulók, akiket a legügyesebb tanító
sem képes annyira vinni, hogy azok az osztály zömével haladni
tudnának. Külső megjelenésükben nem igen mutatnak rendelle
nességet, azonban behatóbb vizsgálatnál kiderül, hogy nem nor
málisak, képzeteik zavarosak és elvont fogalmaik alig vannak,
ítélőképességük gyenge és a legtöbb szót csak szajkamódra
hadarják. Erkölcsi érzékük hiányos s így cselekedeteiket, önző
hajlamaikat nem igen tudják irányítani. Az elmaradásnak tünetei
csakhamar mutatkoznak s az ür, — amely a normális gyermek
és egy ilyen fogyatékos között mutatkozik, mind nagyobb és
nagyobb lesz. A gyermek kezd visszamaradni, ismétli az osztá
lyokat, de nem mindig eredménnyel, mert az ok, amiért ismé
telni kénytelen, nem szűnt meg nála, sőt egy könnyen meg sem
szüntethető.
Az osztályismétlés ilyen gyermekeknél nem hozza a várt
eredményt, mert nem a hanyagság okozta az elmaradást. Hogy
ez úgy van, azt mi pozsonyi tanítók egyszer hivatalosan meg
állapítottuk, amikor kimondtuk, hogy két évnél tovább ne üljön
a gyermek egy osztályban, és hogy igen sűrűn ne buktassunk,
mert tapasztalat szerint a buktatásnak sok értelme nincs.
Ilyen gyermekekre tényleg a visszatartás nem előnyös,
ellenkezőleg káros: félénkek, bátortalanok lesznek s elméjük
pedig mind érzéketlenebbé válik. Előfordul, hogy némelykor a
szegények még oiy súlyos testi fogyatkozással is birnak, hogy
egyenesen meggondolandó, vájjon járhat-e az ilyen a többiekkel
minden veszély nélkül. Köztudomású, hogy a hebegés, a dado
gás, a hystéria stb átragadnak egyes érzékenyebb gyermeki ke
délyre, sőt dr. Laufenauer „Betrachtungen aus dem Leben der
Nervenweit“ című művében adatokat sorol fel arra nézve, hogy
ilyen betegségek egyes iskolákban járványszerűen léptek fel.
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Ezek a fogyatékos tehetségű gyermekek nem a nyilvános
iskolába valók, ha mindjárt különösebb testi hibájuk nincs is.
Ez most az általános paedagógiai vélemény s alig van ország,
amelyekben a gyengetehetségü gyermekek részére külön iskolák,
k i s e g í t ő i s k o l á k nem volnának, sőt mennél nagyobb az
általános műveltség valamely államban, annál több a kisegítő
iskolák száma. Ezek az iskolák nem új intézmények s nem a
mannheimi rendszer szüleményei. Sokkal régibb keletűek és
Svájcban, Németországban stb. már szép múltra tekinthetnek
vissza. Magyarországban az első kisegítő iskolát 1898-ban állí
tották fel. 14 évi fennállása után csupán Budapesten 40 körül jár
a számuk.
A kisegítő iskola nem a hülyék ikolája, hanem csak olyan
gyermekek részére való, akik szellemileg gyengébbek az átlag
nál s a népiskolában sikerrel nem igen taníthatók. A kisegítő
iskola célja, hogy a gyenge tehetségüeket különleges és egyéni
foglalkozás útján a megfelelelő nevelésben és oktatásban része
sítse s esetleg a népsikolának visszaadhassa, vagy saját hatás
körében az elemi ismeretekben lehetőleg kiképezze; hasznos
tevékenységre szoktassa és a szakszerű iparágaknak előiskolájáúl szolgáló kézügyességi oktatás által oly általános ismeretek
birtokába juttassa, melyeket idővel valamely iparnál is haszon
nal és eredménnyel érvényesíthetnek; célja továbbá, hogy a
hibás beszédű gyermekeket különleges kiejtési gyakorlatok által
beszédbeli hibáiktól lehetőlag megszabadítsa.
Így állapítja meg az iskola célját Éltes Mátyás, a budapesti
kisegítő iskola igazgatója. Konstatálhatjuk, hogy a cél helyes,
ideális és egyszersmind nagyon is reális.
Nagy áldás volna egy ilyen iskola a mi egyházunkra is,
hiszen mi is hurcolunk osztályról-osztályra egy ilyen terhet s
nem tudunk vele mit kezdeni; maguk a szegány gyermekek
haladni nem tudnak, a többieket meg a haladásban gátolják.
Szerencsénkre kevesen vannak ma még, a mi bukoncaink na
gyobb része nem ezekből rekrutálódik. De ez az egynéhány
gyermek is megérdemli, hogy velők szakszerűen foglalkozzék
valaki. Pénzbe, legalább sok pénzbe nem igen kerül a dolog.
A kormány ezeket a tanfolyamokat segélyezi és ez a segély
megtoldva esetleg egy kis segéllyel az egyház részéről, lehetne
az illető tanító tiszteletdija. ügy gondolom a dolgot, hogy vala
melyikünk részt vesz a nyár folyamán egy ilyen gyógypaedagógiai kurzuson — minden egyes hallgató lakást és teljes ellátást
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kap — s szeptemberben megnyitjuk az I. és II. osztály gyengetehetségü gyermekeiből kombinált I' és II. kisegítő osztályt, még
pedig próbaképen egyelőre egy évre szóló hatállyal.
Három első és 3 második osztályunk van, ebből a 6 osz
tályból már kikerülne egy ilyen kisegítő osztály. Karácsonyig
csak a második osztályból járnának, mert az első osztály növen
dékeiről karácsony előtt talán nem lehet véleményt mondani,
ezután pedig mindkét osztály az év végéig.
Délelőtt 10—12 volnának a kisegítő iskolában, még pedig
abban a teremben gyülekeznének, amelyben az oktatás folyik.
A délutáni rajzórára, tornaórára ped(g, ha fogyatékosságuk nem
veszélyes a többire és ha nem zavarják a tanítást, a rendes
iskolába járnak. Ezt a beosztást a szülők is megnyugvással és
örömmel fogják majd akceptálni. A kiválasztást egy öttagú bi
zottság intézi; az osztálytanító, iskolaorvos, igazgató és a tan
testület meg az iskolaszék egy-egy kiküldöttje.
Az osztálytanító bejelenti a gyermeket az igazgatónak s az
intézkedik, hogy a bizottság minden egyes tagja tanítás közben
a gyermekre vonatkozó -megfigyeléseit megtehesse. Osztott véle
mény esetén a többség dönt.
A tanterv az országos kormány által van kidolgozva, s
evang. egyházunk a vallásoktatást illetőleg is intézkedett. Az
eddig mondottakból kitetszik, hogy a tanításnak erős erkölcsi alapra
helyezett gyakorlati irányú tanításnak kell lenni. Fent említettem,
hogy a bukoncok nagyobb része nem szenved semmiféle testi
vagy lelki hibában.
A nyomorúság és az elhagyatottság okai értelmi fejlettsé
güknek és erkölcsi züllöttségüknek.
Otthonunk nincsen, s hazátlanúl csavarognak egész nap az
utcán, az iskolai munka nem igen izgatja őket. A mostoha csa
ládi körülmények, a nem épületes drámák a szomszédban, az
utcának esti képe különösen szombaton és vasárnapon, hátrá
nyosan befolyásosolják a gyermek fejlődését. Képzeteik ennél
fogva rendkívül homályosak. Bámulatos, hogy mi mindent nem
tud az ilyen gyerek
Kérdezősködő vágya kielégítetlen marad, s vele együtt az
érdeklődés is veszendőbe megy. Értelmileg nem fejlődött, be
szélni alig tud, erkölcsileg pedig eldurvult, züllött, Ha most
még hosszávesszük azt is, hogy rendesen sem járnak fel az is
kolába, egészen természetesnek fogjuk találni, ha a többi gyer
mek mellett elmaradnak s a bukásra megértek. Vizsgáljuk meg
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egyszer azon gyermekek életkörülményeit, akik 12 éves korban
még a II., III. és IV. osztályban ülnek, hihetetlennek látszó dol
gokra bukkanunk majd.
Ezekből az osztályokból indúlnak, ha még egyáltalában
mennek — a konfirmációi oktatáshoz. Elképzelhetjük, hogy ezek
mit visznek oda és mit hoznak onnan. Ezek elveszett báránya
egyházunknak és sokszor a társadalmi jogrendnek ellenségeivé
is lesznek. Ezeket tanítani, nevelni szintén a mi feladatunk, sőt
a mi kötelességünk. Munkánk azonban csak akkor lesz ered
ményes, ha megszüntetjük az okokat, amelyek miatt a gyermek
nem fejlődött.
Ragadjuk ki a környezetéből s ha nem is lehet egészen,
legalább nappalon át találjon oly otthont, amely egészen más
érzelmeket támaszt ő benne.
A g y e r m e k o t t h o n r a gondolok most s ha az helyesen
— a gyermekek lelkületének megfelelően — lesz vezetve, nagy
szolgálatot tehet iskolánknak ebben az irányban is. Az iskolában
pedig foglalkozzunk sokat, igen sokat velük, hogy lehetőleg
pótoljuk mindazt, amit más gyermek otthon, a családban szép
lassan és fokozatosan megismer.
Népes osztályaink nem engedik meg, hogy egy-egy gyer
mekkel huzamosabb időn át külön foglalkozhassunk, azért azt
ajánlom, hogy azt a 10 óra utáni szokásos priváta órát ne a jó
tanulókkal töttse el a tanító, ami által a maximális és a mini
mális haladás közti űrt csak fokozza, hanem fordítsa ezekre
az elhagyatottakra s biztosak lehetünk, hogy az általános
népnevelésügy eszméjét sikerül az ideális célhoz közelebb
hozni.
Tegyünk egyelőre a három alsó osztályban kísérletet.
Azt hiszem, hogy az erkölcsi érték és a közvetlen prak
tikus haszon fölülmúlja azt a csekély áldozatot, amit az egyház
e célból hozni kénytelen.
A gyermekek értelmileg és erkölcsileg mindinkább megkö
zelítik osztálytársaikat s jobban is érzik majd magukat a körük
ben. A tanítás menetében ők aktive is részt vesznek, nem unat
koznak többé és szívesebben jönnek az iskolába.
Egész iskolarendszerünk csak nyerne ezen intézkedések
által, erkölcsi és szellemi nívója feltétlenül emelkednék.
✓
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N ovak Elek.*)
A hazának és egyháznak egy hü munkását óhajtom rövid
életrajzban bemutatni, hogy abból mindnyájan okulást és kitartást
meríthessünk életpályánk hű betöltésére.
N o v á k El e k született Csikvándon Győrmegyében 1849.
december 28-án. Szüleinek 13 gyermeke közül a 2-ik. Atyja Novák
László csikvándi tanító, édes anyja pedig Potyondy Juliánná volt.
A szülei háznál gondos szigorral párosult szeretettel teljes neve
lésben részesült; mely nevelésnek későbbi hajtásai: a megelége
dés és kartársai iránt való végtelen odaadó szeretet, gyönyörűen
virágoztak. — Az elemi iskolát a szülői háznál végezte. Majd
ütött az óra, hogy a szülői háztól örökre elváljon. Szerető szü
lei elvitték az ősrégi soproni lyceumba. A vig osztálytársak köré
ben csakhamar megfeledkezett az elválás keserűségeiről, szorgal
masan tanúit. Tanárai megelégedésére folytatta tanulmányait.
Hálásan emlegeti volt kedves tanárait, Kleeblattot és Malatidest.
Az algymnázium elvégzése után vonzalmát követve, belépett az
1866. évben a nagynevű Pálfy által alapított tanítóképző intézetbe.
Jó viseletű, szorgalmas tanuló volt itt is. Tanárai csakhamar mél
tányolták jóviseletét és szorgalmát úgy, hogy Pálfy József igaz
gatónak egyik legkedveseb tanítványa lett, kit az intézeti irodában
alkalmazott. Pálfyról mindig a legnagyobb tisztelet és szeretet
hangján emlékszik meg, ki valósággal atyai pártfogója és támo
gatója volt. Több Ízben humorosan emlékezett meg előttem az
akkori sanyarú diákkosztról: ugyanis ettek volna, ha lett volna
mit. De az egészséges fiatal életerő megbirkózott az üres asztal
viszontagságaival; tanítói oklevelet nyert 1869. -jun. 21.-én, mint
délceg erőteljes 20 éves fiatalember. A soproni alma materben
szerzett kincseket immár kamatoztatni kellett. Malomsokra hívták
segédtanítónak, hol egy évet töltött. Majd Beledbe, onnét a szintén
sopronvármegyei Farádra távozott segédtanítónak, az akkori
hires Bodács farádi tanító mellé,'hol fáradságának jutalmául kapott
készpénzben évi 60 forintot. Farádhoz kedves fiatalkori emlékek
fűzik. Fiatalkori barátai mint tapasztaltam (2 évig ott tanító voltam)
emlékét híven megőrzik s emlegetik a társaságában töltött derűs
fiatalkori napokat. Bizony kik közülük még élnek, hajlott korú
öreg emberekké lettek. Három évi segédtanítóskodás után, mely
*) Szerző felolvasta a külsősomogyi ev. tanítóegyesületnek 1912. évi
közgyűlésén.
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elég volt a takarékos élethez való szoktatáshoz, a sandi ev. gyü
lekezet hivta meg tanítójának, mely állását elfoglalta 1873. év
szeptemberében. Hogyan is került Sandra Sopronmegyéből az
akkori távolsági fogalmak szerint még távol vidékre? A még most
is élő Zakócs Ferenc Hévíz fürdőre volt, hol találkozott gyógyu
lást kereső sopronmegyei emberekkel. Mint hitsorsosok közléke
nyek lettek egymásiránt, s előhozta, hogy nálunk a tanítói állás
üresedésben van. Úgy ajánlották azután Novák Elek farádi segédtaítót. Novák Eleket lehívták, megtetszett nekik és meghívták köz
akarattal maguk közé, Sajnálattal kell megemlítenem — úgy látszik
— ez a régi, csakugyan szép protestáns szokás kiveszőben van.
Ugyanis tanítóválasztás ismeretlen fogalom volt. Az elfajult
pártoskodást hírből sem ismerték gyülekezeti életben.. A válasz
tások alatt nem korteskedtek s nem lettek a választások miatt az
egyháztagok halálos ellenségekké. Megbíztak nehány értelmes
gyűl. tagot, kik elmentek tanítót hallgatni. Meghallgattak 4—5-öt.
Hazajővén beszámoltak tapasztalataikról, elmondták ki tetszik nekik
leginkább. Az ajánlottat aztán egyhangúlag meghívták. Ilyen volt
a tanító választás. Bizony tiszteletére vált meghívóknak, meghí
vottnak egyaránt. Okulhatna belőle a mai nemzedék.
Mint rendes tanító élettársat keresett magának.Taláit isCsurgón
egy viruló hajadont, Szabó Máriát, kivel házasságot kötött 1874. ápr.
29-én. Szorgalmas, munkás felesége oldalán boldog családi életet
élt. Házaságát az Isten 8 gyermekkel áldotta meg, kik közül 4 élő.
Bizony az akkor csekély tanítói fizetést jól be kellett osztani tudni
hogy a szaporodó családnak megélhetést nyújthasson. Meg kellett
fogni az ekeszarvát, kasza, kapa, csép nyelét, hogy nagyobb szük
séget ne lássanak. A fárasztó tanév elteltével tehát nem volt
pihenés,
hanem a fárasztó szellemi munka után a terhes
fizikai munka. A gyermekek növekedésével a gond is növekedett^
Még nagyobb szorgalomra és takarékosságra volt szükség, de a
gyermekeiért a falatot is elvonta szájától. Mintha igazolódott
volna az ókori közmondás: kit az istenek gyűlölnek, tanítóvá
teszik. Csekély fizetéséből három fiút taníttatni, még a jó anyagi
körülmények között lévőt is próbára teszi. De a gondoknak
sötét redőit mindig elsimította a hű élettárs. Fiai a dunántúli
ev. erődbe, a lyceumba kerültek, hol szorgalmasan tanultak, minek
részben tanúja valék. Béla fia lakótársam volt, szorgalmát csodál
tam. Mint kis diák szegény számtalanszor emlegette előttem,
hogyan fogja meghálálni szülei jóságát. Szüleivel együtt örültem
midőn az érettségi vizsgát letette. Póstatiszt óhajtott lenni. A
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A gyakornoki időt letöltötte. A tanfolyamot hallgatta ezután szórgalommal. Cél előtt állt. A családnak gondoktól borús egén meg
jelent Béla jövőjébe vetett reménynek hajnalpirja. De az öröm
nem sokáig tarthatott. Pusztító kór lepte meg, a sorvadás. Nem
használt a jó édes anya, apa, testvérek gondos ápolása, meghalt.
A remény párává foszlott. A forrón szeretett fiú, kiben a szülők
haláluk után leányaik támaszát látták oda tért, hol nem fáj semmi
Még a könnyek fel sem száradtak jött a másik. Jó felesége bete
gedett meg. Nem használt a költséges gyógykezelés, hosszas
szenvedés után elhunyt. Akivel a fiatal házasélet örömeit, a férfi
kor nehéz gondjait megosztotta, nem volt többé. Eltemette azokat
kik szivéhez voltak nőve, kiket életénél jobban szeretett. — De
nem volt ideje gyászában elmerülni, mert az élet kötelességekkel
jár. A holtaktól az élőkhöz fordult. Még volt gond bőven. Elek
s Oyula fiai tanulók voltak. Elek fia teológus lett, majd pappá
avatták. Élemedett napjainak egyik öröme volt, midőn Eleket a
tekintélyes kővágóőrsi gyülekezet Ielkészi hivatalába iktatta, hol
családot alapított. Oyula most lett képesített tanítóvá. Fiait tehát
szárnyukra bocsátá. Öregségére anyagi helyzete is jobbra fordult,
mit eddig a sors megtagadott tőle. — Családi körülményei szük
ségessé tették második nősülését. Nőül vette Gáspár Ilonát Vadosfáról, hogy Öreg napjaira gondviselője legyen. Ismét szerencsés
házaságot kötött. Egymásnak kölcsönös megbecsülése volt házas
ságuk alapja. De a sors ismét kegyetlen volt. A halál széjjel
választotta őket, nagy fájdalmára. Jelenleg Emilia és Etelka leányai
vezetik a háztartást.
Mint honpolgár hazája iránt is megtette kötelességét. Résztvett 1878-ban a boszniai hadjáratban. Eszéktől kezdve gyalogolt*
Átélte a hadjárat sanyarúságát, de a gondviselés őrködött felette.
Mint tanító hogyan teljesítette kötelességét?! Kérdezzük
meg gyülekezetét, melynek majdnem minden tagja tanítványa,
kiknek jórésze már kenyere javát megette. Negyvenkét évi taní
tóskodásából 39-et Sandon töltött, úgy, hogy gyülekezetével
Összforrt. Kötelességének teljesítését mutatja, hogy ezen hosszú
idő alatt meg nem unták, hanem inkább kérték, hogy ne menjen
nyudíjba. De csoda-e ha valaki 42 évi közpályán való működés
után nyugalomba vágyik. Nyugdíjigénye 1700 K, mely öreg
napjaiban biztosítja neki legalább a nagyobb nélkülözésektől
ment életet. — Lelkészével, mint gyülekezeti munkatársával min
dig jó viszonyban volt, ki élemedett napjaiban segítségére volt,
bajában nem hagyta el. — Mi kartársai éreztük szívből jövő
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meleg szeretetét, láttuk igénytelenségét, szerénységét. Most az
elválás pillanatában kérem mint kartás a kartársak nevében, mint
szomszéd, s jó barát reád, családodra a jó Istennek segítő
kegyelmét.
S im on J e n ő
ev. tanító

T Á 3El C JL
A p ro testan tizm u s hivatása.
(Vége.)

3.
A f e l a d a t . Oly szilárdan áll a vallás és a rajta nyugvó
erkölcsi törvények oly módon bele vannak Írva az emberi nem
leikébe, hogy nem fogja azokat onnan kiirtani semmi erő sem ;
és a mai vallásrontók sátáni törekvése legfeljebb azt ered
ményezheti, hogy egy gyönge fejű és szívű nemzedék könnyel
műen elfordul a vallástól. De keservesen meglakot érte!
Imé, a magyar társadalom is meglazult, mert beeresztette
a fülén az Istentől elhívó csábító hangokat.
Nézzétek, hogy romlik !
Nézzétek, hogy tele van bűnnel, romlással, nyomorú
sággal !
Nézzétek ezt a nehány millió magyar családot, mely itt s
a távol Amerikában birkózik az élettel!
Milyen árva, milyen elhagyott, milyen tehetetlen !
Nézzétek csak a magatok munkáját, amelyet mindennap
végeztek! Hol van benne a bátorító, a lelkesítő, az üdítő elem?
Nincs benne más, csak a robot, a napszám terhe, ha
nincs benne meg a hit, az imádság, a vallás!
A bomlás különféle okok hatása folytán hamar mily nagyra
nőtt a magyarságban, mely kezd semmi hatalmat nem tisztelni,
semmit önmagán kívül nem szeretni, senkitől és semmitől, talán
legkevésbbé az Istentől félni!
Hát a többi nagy, még nagyobb bűneit elsoroljam-e ?
Nem sorolom. Nem én tartom azokat számon, hanem a
felséges Isten, a kinek végtelen, a Krisztus evangeliomában
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megígért kegyelme birja csak megmenteni a magyar népet, s
általa a jövő magyar nemzetet!
Ez az isteni kegyelem mutatkozik abban, hogy egy új vál
ási lendület tünetei kezdenek már mutatkozni a társadalomban.
Magam is tanúja voltam a múlt nyáron, az e v a n g e l i o m i
k e r e s z t y é n d i á k s z ö v e t s é g debreceni közgyűlésén annak
a csodálatos látványnak, hogy az az ifjúság, mely manap otthon
nem részesül az imádság áldásaiban, ismét rávezetődölt az
evangéliomra. — Igen ! — Ez az egész világtól elhagyott, árva
magyar ifjúság megtalálta gyámolítóját a felséges Isten kegyelmé
ben, a Krisztus evangyéliomában ! A tartalmatlan és céltalan élet
porványaiból kiemelkedve, a magasabb erkölcsi és szellemi
régiókba lépett! Tárt karokkal várja, hogy minden igazán meg
térővei a vallásnak és a hazának szeretetében egyesülhessen.
Vallja és hirdeti, hogy hit nélkül nincs jellem, nincs megállás,
nincs szilárdság, nincs áldozatkészség, nincs meg a léleknek
szárnyalása, nincs nagyság, nincs nemzeti lendület, nincs igazi
haladás, nincs igazi művelődés ; — nincs semmi más, csak posvány és halál! Olyan ifjak ezek, akiknek örömmé változott át
az életük, a munkájnk, a barátságuk, a játékuk, a mulatságuk ;
akiknek nem teher a mindennapi munka pontos elvégzése, —
de élvezet; — kiknek szükségletük és gyönyörűségük a Krisztus
gája ; — akik férfiúvá fejlődhetnek angyali tisztaságban, és
gyermeteg, jámbor becsületességben !
A társadalom egyéb rétegeiben ez a mozgalom már
régibb és erősebb. Maga a diákmozgalom is, ebből fejlődött.
Ez a mozgalom szülte a nép között a baptiszta, nazarénus,
adventista gyülekezetek pártolását. Miért ment a nép ezekbe a
felekezetekbe? — Mert lelkének vallásos érzése kielégítést, az
küzdelmeiben megszenvedett lelke megnyugvást keresett valami
ben, vagy a pálinkában, vagy a ki szerencsés volt az egyedüli
nagy megnyugtatóban, a Krisztusban ; s a mi egyházunk nem
volt felfegyverkezve hozzá,[nem volt embere hozzá, hogy a meg
nyugvást keresőket a Krisztushoz vezérelje. Hogy mennyire nem
volt egyházunk erre elkészülve, azt a nyíregyházi egyház hely
zete is megvilágítja. Nyíregyházán 15 ezer evangélikus lelki
gondozását, az iskolai vallástanításon kívül, 4 lelkész teljesíti.
Egy emberre esik tehát körülbelül 4 ezer lélek. Az adventista
felekezet pedig akként van szervezve a világon, hogy minden
20 lélekre esik egy irás magyarázó. Ebből az egy példából is
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láthatni, hogy a hívek lelki gondozásához az egyháznak új erőkre
van szüksége.
Úgy látszott, hogy akik a vallásos életben elmélyedni akarnak, a nagy tömegeitől mozogni nem tudó egyházat mind el
fogják hagyni! Igen! Még 10 évvel ezelőtt is oly nehéz, moz
dulatlan és reménytelen volt a protestantizmus helyzete, hogy
úgy látszott, többé nem tud új és eleven mozgalmat teremteni
az egyházi élet terén. Végre aztán, igazán az idők teljességében,
kezdték belátni híveink, hogy a b i b l i a - o l v a s á s t és általá
ban a Krisztusban való életet meglehet kezdeni és folytatni a
nélkül is, hogy a protestáns embernek el kellene hagynia egy
házát. Mert hát ugyan ki tiltja azt. hogy a mi híveink a Krisztus
nevében össze ne jöjjenek, bibliát ne olvassanak, s ebben
megnyugvásukat ne kereshessék ? Így erősödik most már az
az irány, mely a Krisztusban való életet magában az egyházban
akarja megvalósítani vagyis a Bibliát minden ember életébe be
akarja vinni.
Ez a mozgalom a hasonló törekvésüek között való szövet
ségre vezetett. Minden nemzet a maga kebelén belől szervezi
ezt az úgynevezett k e r e s z t y é n mu n k á t . Ezt nevezik k e 
r e s z t y é n s z ö v e t s é g n e k . Ez a keresztyén szövetség kiter
jed az egész világra. Legutóljára jutott el hozzánk, mikor már
Afrikában, Ázsiában is gyökeret vert, s mintegy 8500 helyi egye
sületre oszlik. Amint a missziók története mondja, Kóreában élő
lelkes hívei a keresztyén mozgalomnak megható lelkesedéssel
hirdetik a Krisztust.Vagyont, munkát, hihetetlen áldozatokat hoz
nak meg érte. Egy kóreai fogadalmat tett, mivel szegény volt,
hogy az egyik évi gyűléstől a másikig 186 napot fog Krisztus
evangelioma terjesztésének szentelni, s a következő évi gyűlésen
fájdalommal jelentette, hogy csak 150 napot tudott az ügynek
szentelni. Egy másik hivő azt panaszolta, hogy a lefolyt év
alatt csak 1500 embertársának tudta elmondani a Krisztus üd
vösségét.
De hát a mi diakonisszáink, hittérítőink honnan merítik az
áldozatkészségnek azt a kiapadhatatlan forrását, amellyel rendel
keznek feladatuk teljesítése közben? Vájjon lehetne-e ily felada
tokra vállalkozni, ha a Krisztusban való életnek nem'volnának
valami kiapadhatatlanúl mélységes és gazdag forrásai, melyek
szüntelen ontják a nagy feladatokhoz való erőt és kegyelmet!
4mé, ezek tehát azok a források, amelyek a bolondokat
és pietistákat nevelik, akiket úgy lenéz az úgynevezett müveit
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ember; s a mai alkalommal ezt a keresztyén életet van szeren
csém hirdetni az Isten kegyelméből a tisztelt gyülekezetnek,
abban a megingathatatlanul szilárd meggyőző
d é s b e n , h o g y a mi l y i g a z á n a K r i s z t u s ú t j á r a t u d
t é r n i a p r o t e s t á n s t á r s a d a l o m , a b b a n a mé r t é k b e n
v a n j ö v ő j e és r e n d e l t e t é s e !
4.
A z út. Életünk eddigi irányát elhagyni, s erre az
igazán keresztyén útra térni: ez a íeladat, mely előttünk áll. A
legtöbb ember, (én is ilyen voltam) ezt képtelen és fölösleges
dolognak tartja. Hogy ő ne volna keresztyén és protestáns. —
ki merné azt mondani? — Hogy ő bűnös? Igaz. De hát ki
nem az ? Él ő úgy, mint más;
tisztességesen, becsületesen.
Adót fizet, papnak köszön, templomba jár. Szent úgy sem lehet!
Munkára van hivatva az ember! Ő elvégzi mindennapi, súlyos
munkáját: végezze el más is. Ő nem árt senkinek, mindenkit,
s mindenkiben az érdemet tiszteli. Stb. Mindez nagyon szép, de
nem az igazi útja Krisztus követésének. A Krisztus követésének
útja egy nagyon mélyen fekvő kapun vezet á t: a megalázkodás
kapuján, bűnös és kegyelemre méltatlan voltunk töredelmes beis
merésén. Ebben a kapuban kell töredelmesen kérnünk a mi
Mennyei Atyánkat, hogy vegyen fel kegyelmébe. Időbe, imád
ságba, töredelembe, könnyekbe kerül, míg ez a kapu megnyílik
számunkra. De ha egyszer át jutottunk rajta, más emberré
válunk; mássá válik a mérték, mellyel a magunk s embertársaink
dolgait nézzük.
A tartalmatlan élet sivár mezőit változatos távlatban sora
kozó, gazdag munkaterek foglalják el; az elégedetlenségből,
bajokból származó, testet-lelket bénító zűrzavar egyszerre csak
az elégedett boldogság összhangjává kezd fejlődni. Minden
gondolatunk erő, minden célunk egy tökéletesebb világrendhez
való igazodás, minden szemlélődésünk a bölcs rendezésben
való megnyugvás lesz! Ha könnyelmű voltál, meggondolt
leszel; ha káromkodtál: megrémülsz egy háromló szó hallatára;
ha nem voltál mértéktartó : bizony kerülni fogod a mértékletlen
életet! Az önteltséget alázatos szív, az irigységet szívesség, a
haragot szelídség és jóindulat, a gondot megnyugvás fogja fel
váltani életedben!
Valóban oly birodalomba jutsz, mely sokkal magasztosabb kötelékekkel fog embertársaidhoz fűzni, mint amilyenben
eddig voltál! Sőt biztos meggyőződésed lesz a felől is, hogy
megtaláltad a kulcsát annak, hogy embertársaiddal a legtökéle
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tesebb viszonyba lépj! Mert mit teszel most, ha beteg- vagy? —
Orvoshoz mégy. Tehát emberi segedelmet vársz. De ha Krisztus
ban élsz : nagyobb lesz bizodalmád és megnyugvásod. — Ha
igazadat keresed : biró elé mégy, ügyvédet vállasz. Megint csak
emberi igazságot nyerhetsz. De ha Krisztus követője vagy: job
ban meg tudod Ítélni, igazad van-e vagy nem ; — nem mégy
képzelt igazságokkal mások terhét szaporítani. S ha még is
menned kell, mi más bizodalommal vagy eltelve ügyed felől ! —
Csapások, megpróbáltatások érnek: bizony, bizony, egykor
veled mulató barátaid nem fogják rád nyitni az ajtót, ha nem
tanulták megismerni és imádni azt, aki mindnyájunkért ártatlanul
szenvedett. — Utón vagy; estére, szállodába szállasz. De ha
tudod, hogy a vendéglős esténként az egész ház néppel isten
tiszteletet tart: mi más lesz nyugodalmad; mint ott, a hol kétes
alakok becsülgetik, hogy mennyi lesz tőled a borravalójuk ! (Ezt
azért is hozom fel, mert ilyen szálló házakat már magam is
meglaktam, s mert a legközelebb múlt nyáron több serdülő
diákommal Felső-Magyarországon utazván, amint egy kis városba
érve este felé egy szállodában körül néztem : nem mertem ott
megszállaní. Nem mondom meg, hogy miért, de gondolhatja
mindenki. Inkább belevágtam az éjszakába, s késő este értem
be egy faluba, ahol embereimet nyugodt lélekkel lefektethettem !)
Hát a cseléd kérdés ! Ugyebár mindennap panaszkodunk,
hogy nincs cseléd, hogy rossz a cseléd! Ez igaz, de gondol
juk meg, hogy a legszegényebb népelem micsoda gondozás
ban és nevelésben részesül Magyarországon ! S mit tettünk mi
arra nézve, hogy csak egy neveletlen fiúban vagy lányban neme
sebb érzéseket fejlesszünk, az imádságra tanítsuk, a rossztól
távol tartsuk? Semmit nem tettünk, de sőt apáink se tettek!
Mitől legyen hát akkor jó a cselédünk, az inasunk, a legé
nyünk ? Vagy azt hisszük, hogy e tekintetben nincsen köteles
ségünk? Sőt e téren mindenkinek másra átruházhatatlan köteles
ségei vannak ! S a ki e téren semmit sem tett, nincs joga pa
naszra sem !
•
E szempontból nézve a keresztyén életet, hosszú időknek
könnyelmű mulasztásai, s az erélyes és gyors tevékenységre
való kötelezettségeink ötlenek szemünkbe. Oly mulasztások,
kinzó lelkiismeretfurdalássa! töltenek el, s oly kötelezettségek,
melyek izmainkból és idegeinkből emberfölötti erők kipattanását
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várják. Mert ha ez meg nem történik, a mi helyünket más erők
fogják elfoglalni, melyek a maguk céljai alá fogják rendelni a
mi erőinket : s egy új rabszolgaság megérdemlett jármába fog
nak bennünket hajtani. Ez minden időkben így volt, s velünk se
lesz máskép !
A magyar társadalomban megindult már ez a mozgalom* s
nekünk az a feladatunk, hogy a Krisztus szent nevében magun
kat megtisztítva csatlakozzunk ezeknek a mozgalmához.
Ne legyünk hát méltatlanok e szent hivatáshoz!
Nincs itt kicsinylésnek, kishitűségnek, lemondásnak helye !
Itt csak a nagy elhatározásoké a jövő ! Másnak itt nincs jövője I
A ki reményét veszti és lemond: az hazudik, az meghalt, az
meg is érdemli a halált. Mert, látjátok, hazánk és egyházunk
előbb-utóbb eljut a nagy válság elé, ahol talán léte vagy nem
léte is el fog dőlni. Megmarad-e akkor a haza, megmarad-e a
nemzet? az ősi hit?
Nagy kérdések ezek, s a mindenható Isten fogja annak
idején eldönteni.
Mi, akik hiszünk az Isten végzésében, hisszük, hogy nem
zetünk és hitünk szent vértanúinak vére és a mi Krisztusnak való
szolgálatunk elég lesz nemzetünk és hitünk megmaradására.
De miben tudtok ti bizni, hitetlenek ?
Semmiben !
A ti reményetek nem lehet más, mint a szenvedésektől
megváltó halál I
Azért térjetek meg a Biblához, hogy hitünk és nemzetünk
szent vértanúinak vére titeket is tisztára fürdessen, s bennetek
nagy és szent elhatározásokat érleljen ?
Z im m erm ann Rezső.

Irodalom.
Egy tanügyi lap jubileuma. Húsz évvel ezelőtt alapította
meg a Nemzeti Iskolát Benedek Elek és Földes Géza s már a
megindulása első napján olyan lelkes pártfogásban részesítette a
magyar tanár- és tanítóvilág, hogy a lap nemcsak megélt, hanem
tekintélyben és népszerűségben is állandóan emelkedett. Húsz
évvel ezelőtt a középiskolai tanárok az egyetemi végzettségük
nek megfelelő fizetésért, a polgári iskolai tanárok az 1868-iki
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törvényekben szűkre szabott kicsi fizetés miatt s az elemi tanítók
a 300 írt szégyenletes törvényesítése ellen küzdöttek. És küzdöt
tek az iskola ellenségei ellen lankadatlan búzgósággal s a küz
delmek igazi központja első sorban a Nemzeti Iskola volt.
Ennek a lapnak munkatársa volt az ország valamennyi lelkes
tanítóembere és olvasója valamennyi tanító. Húsz esztendő alatt
a küzdőket ennek a szelleme és bátorítása vezette győzelemrőlgyőzelemre s az a zászló, melyet akkor feltüzött, ma is fenn
lobog, melynek tisztaságát sem az idő viharai, sem a harcosok
harci módszere soha be nem szennyezte. Hétről-hétre kedves
vendég volt a szerény tanító lakokban, ez akar maradni a jövő
ben is. Az ünnepi száma kedves találkozója a régi munkatársak
nak, akiket így együtt látni valóságos lelkigyönyörüség. Apponyi
Albert mellett Benedek Elek, dr. Jancsó Benedek, Palágyi Lajos,
dr. Neményi Imre, dr. Petri Mór, Körösi Henrik, Péterffy Sándor,
dr. Sack Béla, Kirchner Béla és még sokan, nagyon sokan
emlékeztek meg e lap ünnepéről, adtak találkozót egymásnak e
lapban. Ezeket így mind elősorolni nem is lehet, de aki egy
mutatót kér ebből, annak a lap kiadóhivatala ezt elküldi és
akkor a lap maga beszél. Mi csak azt mondjuk még, hogy a
szép múlt a lap erősebb bizonyítéka arra, hogy ez a lap a
jövőben is a magyar tanár- és tanító-világ kedves és szívesen
olvasott lapja lesz.
,,Az Ifjú Iparos“ Az iparosság ifjabb nemzedéke, különö
sen a segédek és tanoncok részére szerkesztett ismeretterjesztő
folyóirat viseli fenti nevet. A vállalat, — egyelőre, — 1 kötetre
(10 füzet) hirdet előfizetést, melynek ára 2 korona ~50 fillér.
Eddig négy szám jelent meg. A nekünk beküldött mutatványszámból azt látjuk, hogy az egyes füzetek egész tömegét tartal
mazzák a hasznos és élvezetes olvasmányoknak, melyek között
az iparos mesterek is igen sok érdekes dolgot találhatnak. Olva
sóink ajánlják a maguk körében az iparos mestereknek, hogy
minél többen rendeljék meg az olcsó folyóiratot a maguk, segé
deik és tanoncaik számára. Az előfizetési dij 5 számra is beküld
hető (1 korona 25 fillér) Szentgyörgyi Dénes szerkesztő 'címére
Maros-Vásárhelyre.
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V egyesek.
Olvasóinkhoz. Ismételten felkérjük lapunk szíves olva
sóit, hogy a maguk körében előforduló iskolaügyi eseményekről,
tanítók személyi dolgairól, egyháztársadalmi működésűkről legye
nek szívesek hozzánk rövid tudósítást beküldeni. Különösen pedig
a tanítóegyesületek működéséről kérünk tudósításokat, hogy így
egymás dolgai iránt érdeklődve, az egységes közvélemény kiala
kulását előmozdíthassuk.
Figyelmeztetés- Akik lapunk jelen 2. számából
küldött mutatványszámokat megtartják, azokat rendes
előfizetőknek tekintjük s nekik a lapot továbbra is küld
jük. — Aki nem óhajt előfizetni, küldje vissza a la p o t!

Alapittatott: 1867. évben.
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A fizetésrendezési törvényjavaslat.
Tanítótestvéreim!
Ebben a pillanatban kaptam kézhez Moussong Géza
szövetségi alelnökünktől a holnap (január 24-én) benyúj
tandó fizetésrendezési törvényjavaslat következő főbb
pontjait. Örvendetes kötelességemnek tartottam ezeket szak
osztályi hivalalos lapunk révén azonnal közzétenni, mert
bár nem értünk el mindent, nem teljesíttettek őszzes kíván
ságaink, de tudom, hogy sok nehéz gondot törölnek le
azért ezek a fizetési osztályok. Közoktatásügyi miniszlerünk
szavának állt és 24 órával a törvényjavaslat benyújtása
előtt megküldötte azt szövetségi elnökünknek. Sokat fúrták
faragták az utóbbi hetekben ezeket a javaslatokat, tagadhatatlanúl nagy jóakaratával a miniszternek. Ha valamennyi
kartársunkat szerzett jogai: fizetése, korpótléka és szolgá
lati évei szerint csakugyan beosztják a megfelelő fizetési
osztályokba, örök emléket állított magának közöttünk gróf
Zichy János.
A »Néptanítók lapjá«-ban időközben megjelent teljes
szövegű törvényjavaslat ismerete azonban kissé leszállítja
vérmes reményeinket. A teljes törvényszöveg és annak
különösen reánk felekezeti tanítókra vonatkozó sérelmes
intézkedései úgy a kántori külön díjazásnak mellőzése,
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mint a korpótlékok beszüntetése és be nem számítása miatt
igen sok panasznak lesz majd tárgya.
Részletesebben kell majd hozzászólnunk többféléiről
is a törvényjavaslathoz. Sorolja elő mindenki a magára
nézve sérelmesnek mutatkozókat. De tegyük ezt, kérem
szeretettel, itt lápunkban, vagy a napilapokban és ne csak
négyszemközt odahaza! Szövetségi Elnökünk már is egybe
hívta, január 26-ikára, a kifogások formulázására, még a
decemberi igazgatósági gyűlésből kiküldött szükebbkörü
szerkesztő bizottságot, melyben az evangélikus tanítóságot
nekem lesz szerencsém képviselhetni és reményiem, hogy
majd a »Taní t ó« legközelebbi számában bővebben rámu
tat sérelmeinkre, közölve a törvényjavaslat minden egyes
kifogásolt paragrafusánál a tanítóság jogos kívánságait.
Csak ne legyünk, hozzászólásainkban túlheveskedők, nem
mindenki nézi a tanítók szemüvegén át a dolgokat és ha
nem lesz is teljes igazságosztó mindnyájunkra nézve az
új törvény, de hálásan kell elismernünk, hogy egészében
az egész tanítóságot kiemeli sanyarú és lenézett helyzeté
ből és megadja legalább a mindennapi kenyeret.
Nézzük azonban magát a javaslat főpontjait:
I. Állami, községi, felekezeti tanítóknál egyaránt: kezdő
fizetés 1200 korona, ebben marad a férfi 2 évig, a nő
tanító 4 évig.
II. Tizenegyedik (XI.) fizetési osztály férfi, nő egyaránt:
1400, 1600, 1800 korona, államiak 4—4 évi, községiek
és felekezetiek 5—5 évi fokozatos (nem protekciós) előlépéssel.
III. Tizedik (X.) fizetési osztály, férfi- és nőtanító
egyaránt akár állami, községi, felekezeti, mind 4 —4 évi
előléptetéssel: 2000, 2200, 2400 korona.
IV. Kilencedik (IX.) fizetési osztály, csak férfiaknak
minden jellegű iskolánál 4 —4 évi előlépéssel: 2600, 2900,
3200 korona.
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Tanítónőknél: 2600, 2800, 3000 korona, szintén 4 —4
évi előléptetéssel.
Ú gy a z á l l a mi a k n a k , mi n t a má s i s k o l á k 
n á l működőknök 1913. évi január 1-től érvényes.
K ö z s é g i e k és f e l e k e z e t i i s k o l a f e n n 
t a r t ó k tartoznak ez évi december 31-éig ezt a fizetést
megállapítani és visszafelé szintén január elsejéiül számí
tani. Természetesen az államsegélyes iskoláknak az állam i
hozzájárulás felemelése lesz kíeszközlendő, vagy talán
hivatalból is megtörténik majd a nagyobb államsegély
kiutalványozása.
A törvényjavaslat már be van terjesztve az ország
gyűléshez, de a javaslat tárgyalására körűlbelől február
közepe táján kerül csak sor, tehát még cselekedhetünk’
amiben szükséges lesz !

Alexy La] os,
szakoazt. elnök.

A d u n án tú li ág. h. ev. egyházkerületi
tanító-egyesület elnökétől.
Mélyen tisztelt egyházmegyei tanító-egyesületek!
1. Az 1911. aug. hó 8-án Szombathelyen tartott közgyűlésünk
egyzőkönyvének XIX. pontjában foglalt határozat alapján, a múlt
év augusztus 27-én Oyörött tartott igazgató választmányi gyűlés
újból átdolgozta egyesületünk Segélyalapjának szabályzatát. A folyó
évben tartandó közgyűlésünk feladata leend ezen Szabályzatunk
végleges jóváhagyása. Felkérem azért a m. t. tag egyesületeket,
hogy tavaszi gyűléseiken tárgyalják le ezen Szabályzatot s ez
érdemben hozott határozataikat jegyzőkönyveik kapcsán a gyű
lések után azonnal küldjék hozzám.
2. Segélyalapunk jövödelméből felosztásra kerülő Összeg, a
Szabályzat végleges elfogadása után, annak rendelkezései szerint
fog a folyó évi közgyűlésen az arra jogosítottaknak kiadatni.
Segélyért folyamodni lehet, az „Evang. Népiskola“ 1912.
októberi számában közzétett Szabályzat 18. § nak a, b, c, d, e, f
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pontja, továbbá a 19. és 20. §-ban felsorolt esetekben és az ott
előirt feltételek betartásával.
3. Felhívom az egyesületek b. figyelmét azon körülményre,
hogy a tisztikar és az igazgató választmány tagjainak megbíza
tása a folyó béven iejár s így a f. évi közgyűlésünknek lesz a
feladata, hogy új tisztikart, és új igazgató választmányi tagokat
válasszon. Nagyon kívánatos dolognak tartom, hogy az egye
sületek minden egyes állásra tegyék meg a jelöléseket, mert
én és tiszttársaim távozni fogunk helyünkről, hogy pihent és
munkabíró erőknek adjuk át az egyesület vezetését.
4. Nagy súlyt helyezek arra, hogy amidőn egyesületünk
vezetését a megválasztandó új tisztikarnak átadjuk, annak minden
dolga, de kiváltképen pénzügyei teljesen rendben legyenek.
Azért, ha volna még egyesület, amely a múlt évi tartozását,
vagy esetleg hátrálékát, a folyó év elején küldött külön-külön
fellhivásomra sem fizette volna be, úgy ismételten e helyen
is felhívom, hogy kötelezettségének mielőbb tegyen eleget, mert
a hátralékos tartozások átadása örökös zavart okoz a pénztár
kezelésben.
5. Az igazgató választmány a következő pályatételt tűzte
ki kidolgozásra: „Milyen legyen a jövő iskolája?“ A pályadij
nyertes munka szerző által a közgyűlésen felolvasandó. — A pálya
díj ötven korona. Az idegen kézzel írt s jeligés levéllel ellátott
pályamunkák folyó évi május hó 31-ig hozzám küldendők.
Végül felhívom b. figyelmüket a múlt évi Egyházkerületi
gyűlés jegyzőkönyvének 3. pontjában közzétett azon rendel
kezésre, amelynek értelmében az Egyházkerületi gyűlésre kül
dendő tanító-képviselők a f. évben a kemenesaljai és a Somogyi
egyházmegyei tanító-egyesületek tagjai sorából választandók meg.
Továbbá, mivel az Egyházkerületi közgyűlés ugyanezen pont
alatt hozott határozatával kimondotta azt, hogy a szavazatok
felterjesztésére minden egyesület egyforma jegyzőkönyvi kivonatot
köteles használni, ide iktatom az e célra megállapított s kötele
zővé tett formulát :
„Kivonat a .......................................ág. hitv. evang. tanítóegyesületnek . . . .
é v .............................hó . . .
n
.........................tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
. . . . pont. Elnök felhívja a közgyűlés tagjait, hogy a
folyó é v b e n ............................. tartandó egyházkerületi közgyű
lésre kiküldendő két tanítóképviselőre adják le szavazataikat.
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A szavazatok leadatván, összesen volt , . . . - . szavazat.
Ebből . . . .
szavazat N. N. tanítóra esett. Az újból (a
második tanítóképviselőre) beadott . . . .
szavazatból N. N.
tanítóra . . . .
szavazat esett.
Kelt
.
t;
Aláírás
Aláírás
az egyesületet elnöke
az egyesület jegyzője.“
P. H.
Isten segítő kegyelmét kérve munkánkhoz, vagyok a mélyen
tisztelt egyházmegyei egyesületeknek, kész szolgája
Súrd, 1913. január 12-én.
Sass István,
elnök.

A hű m u n k ásn ak em lékezete áld o tt!
— Emlékbeszéd néhai P le v n ic z k y Pál nyug. dabronyi tanító felett —

Mélyentisztelt Tanítói Közgyűlés!
Szeretett Kartársak:
Elnökeink kibocsátott meghívója ismét összegyűjtött ben
nünket rendes őszi közgyűlésünk megtartására. Összejöttünk a
nagyalásonyi érdemes evang. gyülekezet iskolájában, hogy a tan
ügyi dolgok letárgyalása után ügyes-bajos magánügyeinket is
elintézzük s ennek megtörténtével újult erővel és lelkesedéssel
térjünk vissza kedves otthonunkba hivatásunk végezésére.
Ha azonban jelen alkalommal végig tekintünk soraink között,
vizsgálódó szemeink hiába keresnek egy megszokott kedves ala
kot, ki jelenlétével és megszokott kedvességével annyiszor lel
kesített mindnyájunkat. Ha mi néha-néha csüggedtünk, ő volt az
egyedüli ki soha nem csüggedett, sőt bennünket is mindenkor
lelkesített. Ez a hiányzó kiváló tanféríiu a mi Istenben boldogult
kedves elnökünk, jó Plevniczky bátyánk.
Az egész vidéken őszre hajlott az idő, sárgulnak a falevelek
s zizegve a földre hullanak. Hervadásnak indul minden, a termé
szet pihenőre készül. A nyári munkálkodás kifárasztotta, jól esik
neki ujult erőt gyűjteni a tél folyama alatt.
Mi emberek is — mint a legtökéletesebb teremtmények, —
rövidebb avagy hosszabb munkálkodás, küzdelem után nyugo
vóra térünk oda, hol nem fáj többé semmi. Lám nyugalomra

— 54

tért hosszú küzdelem és eredményes munkálkodás után ami drága
elnökünk is. ó már nincs többé e küzdő kis táborban, mert a
kérlelhetetlen halál az 1912. év január hó 3.-án hosszabb szenvegés után kiragadta szeretett családja és a mi körünkből. Mél
tán kiálthatunk mi is a vallásos Íróval: „Leesett a mi fejünk
nek koronája!“
Igen, szeretett Kartársak, a jó vezér, a kedves elnök itt
hagyott bennünk amidőn meghalt, de a lelke ma is munkál közöt
tünk, munkálni fog időtlen-idékig.
A mélyen érző emberi szívnek egyik legkedvesebb köteles
sége megemlékezni azokról, kiket igazán szeretett. Minthogy
pedig mi Istenben boldogult kedves elnökünket igazán szerettük,
méltó, hogy róla mind többször megemlékezzünk, de emlékez
zünk róla különösen ma, amidőn az ő bokros érdemeit óhajtjuk
kisded körünkben kellőleg méltatni.
Nekem jutott osztályrészül az a kedves és szép feladat,
hogy az elköltözöttről emlékezzem, kedvességét mégegyszer mind
nyájunk lelki szemei elé állítsam a maga teljes egyszerűségében
és valóságában. Cicerói nyelv és tehetség kellene ahhoz, hogy
az igaznak és nagynak érdemeit kellőkép méltathassam. Sajnos,
a fent említetett tehetséget nélkülözöm, tehát másra van szüksé
gem, hogy a reám ruházott tisztséget teljesíthessem. S vájjon mi
legyen az a segéd erő ? Nem más, mint a melegen érző szív a
szorgalmas mukások iránt, ez fog emlékezésemben vezérelni,
hogy egyenes utón haladjak.
Néhai Plevnitczky Pál bátyánk — Istenben boldogult elnö
künk, — néhány helyen rövid időt töltve 1864. év tavaszától
1909. év őszéig vagyis nyugalomba vonulásáig volt Dabronynak
ügybuzgó és szorgalmas tanítója. Ó mint a régi gárdának tagja,
egyike volt azon kiválóknak, kik mindenkor tündöklő csillagként
világítanak nemcsak előttünk, hanem még a késő utódok előtt
is. Jó öregünket lankadatlan szorgalom és határt nem ismerő
tevékenység jellemezte, ó nála a szorgalom párosulva volt az
értelemmel. S tényleg két jó van a világon, mely fölött a sorsnak
nincs semmi hatalma. E két j ó : a szorgalom és az értelem.
A szorgalom azon tőke, mely mindenkor meghozza a maga
kamatját. A szorgalom egy folyton virágzó fa, melynek gyümöl
csére mindenkor biztosan lehet számítani. A jólétnek forrása,
boldogságunknak egyedüli titka a szorgalom. Ha megkérdezzük
azokat, kik apai vagyonukat megkétszerezték, vagy azokat, kik
egy talpalatnyi földet sem örököltek s most mégis saját földjü-
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kön munkálkodhatnak, — hogy vájjon minek köszönhetik eztr
azt fogjuk hallani feleletül: a szorgalomnak. De kérdezzük azokat,
kik szegénysorsban születtek s mégis vezérekké küzdötték föl
magukat, ismét azon feleletet nyerjük, hogy mindezt a szorga
lomnak köszönhetik. A szorgalom létráján emelkedett magasra
az a tudós, ki a villámhárítót fölfödözte, avagy az, ki a gépeket
találta fel. A szorgalom segítette és képesítette azon tudósokat,
és művészeket, kik hallhatatlan alkotásaikkal Írták be nevüket a
történet könyvébe. De a szorgalom tette és teszi a mai napig
virágzó paradicsommá a terméketlen, kopár vagy mocsaras vidé
ket is.
Aki pedig igaz utón vagyont gyűjt, aki a művészet vagy a
tudomány terén odaadással munkálkodik és ezáltal érdemeket
szerez, az ilyeneket kell, hogy közbecsülésben és tiszteletben
részesítsék az emberek. Valaki pedig óhajtja közülünk eme kitün
tetést, elérheti kitartó szorgalommal.
El kell azonban azt is ismernünk, hogy a szorgalom egy
magában még nem elegendő az emelkedéshez. Nem, — mert
a tapasztalat bizonyítja, — hogy sok ember hiába küzd és fárad
éjjel-nappal, még sem halad előre, ott marad, — sőt sokszor ott
sincs, — ahonnan elindult. S vájjon mi lehet az oka, hogy a
szorgalom után nem fakad az áldás? Ennek oka szeretett Kar
társak az, hogy a szorgalom mellől hiányzott a rendező, vezető
és őrző szellem: az értelem. Ha a szorgalom egy virágzó fa,
úgy azt az értelem tápláló vizével kell locsolni, hogy ne fanyar,
hanem jóízű gyümölcsöt teremjen. Alapnak igen jó a szorgalom,
lehet is reá tartós épületet emelni, de csak úgy, ha az értelem
járul hozzá. A szorgalom egy gép, mely az anyagot feldolgozza,
— de az értelem szabályozza a gép helyes működését. Innen
van, hogy sok szorgalmas munka után elmarad az óhajtott ered
mény, mert hiányzik az értelem, mely irányítaná és szabályozná
a szorgalmat.
Mindezeknéifogva értelem nélkül olyan a szorgalom, mint
a bekötött szemű ember, aki nem azt találja és fogja meg amit
keres, hanem azt, mi véletlenül kezébe akad. Aki ellenben nyi
tott szemmel jár s úgy néz utána valaminek, az bizonnyal meg
találja amit keres.
A szorgalmat értelemmel párosítva munkálkodott boldogult
elnökünk jó Plevniczky bátyánk. Nála az értelem mérte ki a
határvonalat, melyet a szorgalomnak az eredmény kockáztatása
nélkül átlépnie nem volt szabad. Mégis volt őnála a szép ered-
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mény a haza és az egyház veteményes kertjében az iskolában
épen úgy, mint az ő saját magánéletében. Bizonyítja ezt azon
értelmes, áldozatkész, vallásos és munkás nemzedék, kik az ő
buzgó és odaadó példás nevelése alapján lettek a haza, az egy
ház és a társadalom hasznos tagjaivá. A közjóért teljesített mun
kásságáért méltán Íratott be neve a történet könyvébe. De nem
csak mint tanító és nevelő töltötte be hivatását lelkiismeretesen,
hanem betöltötte mint énekvezér is. Mindkét téren egy követendő
minta mindnyájunk előtt, kit jó lélekkel követhetünk. Kettős hiva
talának pontos teljesítése volt egész élete folyamán legszentebb
feladata. Valódi mintaképe a hű munkásnak, — ki nem csupán
a megérdemelt bérért, hanem valósággal a becsületért dolgozott.
Ki is érdemelte !
Mint családfő is minden tekintetben az elsők között foglal
helyet. Áldott lelkű nejét, szerető gyermekeit s édes unokáit
véghetetlenül szerette, boldogságuk előmozdításáért nem sajnált
sem időt, sem fáradságot. — Rokoni szeretettel is teljes volt
szíve, úgyannyira, hogy e tekintetben is követendő példa lehet.
Nagy volt a mi boldogult jó bátyánk a barátság terén is.
Mint jó barát ékeskedett a baráti erény minden tulajdonságával.
Ez a kis kör tudja legjobban, — mert hiszen barátságát legszivélyesebben velünk érezteté, hogy ő e téren is csak minta lehet
előttünk.
Lángoló honszerelem dobogtatta kebelét élte utólsó pilla
natáig. Ennek köszönhető, hogy tanítványai is mind kivétel nél
kül jó hazafiak, kik a jóért, szépért s hasznosért mindenkor lel
kesülni tudnak,
Mint erényes férfiú az igazat élte folytában mindenkor
nyíltan kimondotta úgy felfelé, mint lefelé. Benne az igazért küzdő
mindenkor lelkes támogatásra talált. A csüggedőket bátorítá s
az elesetteket ha kellett fel is emelé. Ily sok ékes tulajdonsággal
volt felruházva jó Plevniczky bátyánk, boldogult elnökünk.
Íme tehát a fáradhatlan és kitartó munkásság, hol a szor
galom az értelemmel párosul, így termi meg a maga áldott
gyümölcseit!
„Minden munkás méltó a maga jutalmára“ mondja a köz
mondás, úgy a hű munkás méltán megérdemli a jutalmát.
Jutalmat adni és azt elfogadni igen közönséges s megszokott
dolog. Ez ellen nem is lehet semmi kifogásunk. Mert hiszen ha
valaki másnak szolgálatot tesz, erejét, idejét, ügyességét és tudo
mányát feláldozza, bizonnyal méltó a jutalomra. — Akinek pedig
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a szolgálat tétetik, illendő, hogy azt meghálálja. Az önkényt fel
ajánlott s meg is érdemelt jutalmat pedig el lehet fogadni, mert
nem ellenkezik az erkölcsi törvénnyel.
Boldogult elnökünk is nyert jutalmat. Áldásteljes munkássá
gáért elvette a jutalmat iit alant — a földön, de bizonnyal elvette
oda fenn is Istenünknél a mennyekben.
Az általa teljesített jó nevelés, az értelemmel párosult szor
galmas munkálkodás meghozta számára a megérdemelt jutalmat.
Avagy nem jutalom volt-e a hü munkásnak, mikor e kis kör
a dabronyi gyülekezettel együtt ünnepelte az érdemekben megő
szült veteránnak 50 évi lankadatlan munkásságát? Ünnepeltünk,
mert jutalmaztunk, ő velünk ünnepelt, — mert a jutalmat elfo
gadta. — Igaz, hogy nem a maga jószántából ünnepelt, — mert az
Onnnepeltetést mindig kerülte, — de ünnepelnie kellettt, mert
akik őt híven szerették és becsühék, — szeretik még haló porai
ban is, azok rendezték számára az ünnepet, leróni elismerésük
adóját. — Ama fényesen sikerült ünnepen együtt örültünk és
’elkesültünk a megőszült Nesztorral, ki ma már nincs közöttünk.
Nemes, önzetlen munkálkodását nemcsak mi és egyházközsége
ismerte el, elismerték azt a felsőbb körök is, ennek folytán érte
őt onnan is kitüntető elismerés több esetben is. Legutóbb koro
nás ezüstérdemkereszttel óhajtották mellét földiszíteni, — melyben
oly melegen érző szív dobogott. Sajnos azonban a kitüntetés
kézőn érkezett! Lehetséges, hogy talán jobb is volt ez így, mert
nem lehetetlen, hogy az a puritán egyszerűségű nagy néptanító
el sem fogadta volna a keresztet azon egyszerű oknál fogva,
— mint maga életében sokszor mondá : — „A keresztből egy
is elég, nem szükséges kettő.“
Nem is keresett boldogúlt elnökünk, a mi jó bátyánk nemes
munkálkodása mellett ilyen kitüntetéseket mert hiszen az ilyen
az ő egyszerű természetével mindig ellenkezett. Elég volt neki
az ő hü munkásságáért az Istentől nyújtott lelki megnyugvás s
azok elismerése, kik őt szemtől-szembe ismerték, szerették és
tisztelték.
Aki ily nemesen harcol a reá bízottakban, az élete végén
elmondhatja : A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez
tem, hitemet megtartottam, — Istenem irgalmából — eltétetett
számomra az örökélet koronája! Istenünk pedig — hitünk sze
rint — nem jutalmazhatja mással hü munkását, mint az örőkélet
koronájával. Ennél pedig nagyobb jutalom nincsen a földi halandó
számára. Bizonnyal hangzott is feléje az Úr trónusáról a megér
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demelt jutalmazás: Jól vagyon jámbor és hív szolgám, a keve
sen hü voltál, sokat bízok ezután reád, menj be a te Uradnak
örömébe! Az Űrnek öröme pedig a menyország vagyis az Örök
élet, ez pedig a legkedvesebb és legfenségesebb jutalma a szor
galmas munkásnak.
A hü munkás nincs többé, de nemes lelke, éltető szelleme
itt maradt közöttünk, hogy intsen, serkentsen és lelkesítsen ben
nünket az emberi legszebb erények betöltésére.
Érdemeid kellő méltatása után most már édes bátyánk
búcsút veszünk tőled, mert a síron innen többé nem találkozunk,
ígérjük azonban, hogy nyomdokidat követni fogjuk, mert ezál
tal őrizzük meg legjobban emlékedet. Szemfödőül koporsódra
tesszük fájdalmunkat; — áldásunkat pedig sírodra helyezzük,
hogy csendben nyugodtan és boldogan aludd az örökélet álmát
addig, mig szent hitünk szerint a feltámadás reggelén találkozni
fogunk veled. Isten veled! Isten veled !
Süm egi J á n o s
ev. tanító.

T

R€
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ül.

Gerengel Sim on.
Fut a vak éjben egy kisded karaván,
Arcuk mint a gyolcs olyan halovány ;
Komor apa emel kicsiny gyermeket.
S ifjú asszony szomjtól majdnem eleped . .
Öreg édes anya lépést tart velük;
Ki égett könny nyomát viseli szemük . . .
„Ott, nem messze, egy fény! érhessük csak ef,
Szól bízón a férfi. (— senkise felel —
Hacsak az a sóhaj nem a felelet,
Mely a szélnek szárnyán messze elered . . . .)
„Ott, nem messze, egy fény! — (. . újra hangha kap . . .)
. . Födél alatt az éj mégis biztosabb,
Oh ! bár karjaimra főlvehetnélek,
S ölben, mindeteket, úgy vihetnélek . . I —“
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— Közel van már a fény — és belépnek ók,
A martyrok gyanánt néma szevedőkJólét mosolyog az éjjeli tanyán.
Krisztus függ a falon — ép oly halovány . . .
— S midőn nevét kérdik: szíve földobog —
Halljad Uram — bátran — : Gerengel vagyok! —
Fut a vak éjben egy kisded karaván,
Bús, könnyező, arcuk viasz halovány . . .
A „barátságos ház“ messze elmarad —
Mert az, „eretneknek“ nyugalmat nem ad ;
Krisztus csak a falon díszéig jel gyanánt:
Benn a szívben „vakhit“ ütött laktanyát . . !
Fölvirradt a reggel, az Istennek hála!
Rásütött a napfény szegény kis családra.
„Jól vagyon, jó hívem“ — hangzék az úr szava
„Ki kévésén volt hív, az sokra hivatal*
Fölújúlt már Sopron! lerázta a jármot 1
„Hirdesd itt! Gerengel, a szin igazságot.“
Az elmúlott idők lelked megedzették
S apostolokéhoz hasonlóvá tették! —
Ellenségid nevét a szél elsöpörte,
Nyomtalan elzúgott az idő fölötte :
De amig e honban protestánsok élnek
Dicsőség adatik Gerengel nevének.
Bedők Pálné.

A császár látom ása.
— Legenda. —
I r t : Lagerlöf Selma.*)
Fordította: dr. Leffier Béla.

Azon időben történt, midőn Agusztus volt a császár Rómá
ban és Heródes a király Jeruzsálemben.
Történt pedig ekkor, hogy egy nagy, áhitatos csendü
éjszaka borúit a földre. Ez a legsötétebb éjszaka volt, melyet
*) A nálunk ia kedvelt és olvasott, azelid hangú avéd írónőnek „Kriszti«
Ugendák“ c. kötetéből.
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valaha látlak az emberek, kiknek úgy tűnt fel a koromsötétség
mintha az egész földet egy nagy pinceszerü boltozat kupolája
födné. Lehetetlen volt megkülönböztetni a száraz földet a viztő
s még a legismertebb utón is alig lehetett eligazodni. Ennek
meg volt az oka, mert egyetlenegy fénysugár se jutott le a földre
az égből.
Ezen a sötétséges éjszakán mély csönd és némaság ural
kodott. A folyok csobogó folyása megszűnt, szellő se mozdult
. . . még csak a nyárfa levele se rezzent meg A tenger partján
járóknak is észre kellett venniök, hogy a viz felszíne csendesen
pihen s a hullámok sem ütődnek a parthoz; ha az ember a
pusztában járt, meg a futóhomok zuhogó zizzenését sem érezte
lábai alatt; minden megdermedt és mozdulatlanná lett ezén az
éjszakán : a fü sem nőtt, a harmat sem huflott, sőt még a virá
gok sem illatoztak!!
Ezen az éjszakén a vadállatok nem üvöltöttek, a kígyók
nem haraptak, az ebbek nem ugattak . . . és ami még ennél
is szebb volt, a lelketlenek sem akarták megzavarni gonosz
tettükkel ezen éjszaka szentségét ; a tolvaj nem tudta felnyitni a
zárakat . . . a gyilkos kéz nem ontott embervért. Épen ezen az
éjszakán Rómában egy kis csapat vonult le a császár palotájából
és a fórumon keresztül a Capitolium felé ment. Ugyanis néhány
nappal ezelőtt azt kérdezte meg a Senatus a császártól: „Vájjon
nem volna-e kifogása az ellen, ha Rómának ezen a szent he
gyén templomot emelnének az ő tiszteletére ?“ Augusztus csá
szár nem adta meg erre azonnal az engedélyt: nem tudta ugyanis,
hogy az istenek illőnek találják-e, hogy az Ó számára is egy
templom emelkedjék s azt felelte, hogy majd egy éjszaka meg
kérdezi a saját védőszentjét ezen dolog felől. Ezért ment
épen most néhány hívétől kisérve, hogy a tervezett áldozatot
bemutassa.
Augusztust, mivel öreg volt s a capitoliumi lépcsők hosszú
sora is elárasztotta volna, hordszéken vitték fel, kezében tar
totta a kalitkát, melyben az áldozatra szánt galambok voltak
elzárva. Sem pap, sem katona, sem senátor nem kisérte, csupán
nehány meghitt barátja volt vele. Fáklyavivők mentek legelői a
méiy sötétségben utat csinálni, utánok jöttek a '•abszolgák, hozva
a háromlábú oltárt, szent késeket, szent tüzet és az áldozathoz
szükséges többi kellékeket.
Útközben a császár nyájas vidámsággal beszélgetett híveivel
és ezért nem figyelte meg az éjszaka csodálatos csendjét, némaságát 1
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Csak midőn a Capitoliumra fölértek és arra a térre léptek
rá, a hová az új tempomot szánták, jöttek annak tudatára, hogy
valami csodálatosnak kellett történnie. Erre a szikla csúcsán
valami csodálatos jelenést láttak. Eleinte azt hitték, hogy az, a
mit Iának, egy elszáradt öreg olajfatürzs ; majd arra a göndör
latra jöttek rá, hogy a Jupiter templomának egyik ősrégi szobra
vándorol előttök a sziklán, végül jöttek rá mégis, hogy az alak
nem más1 mint az öreg Sibylla jósnő.
Olyan öreg, olyan megviselt, olyan szokatlanul nagy volt,
amilyet még soha sem láttak. Valósággal rémületet keltő,
ijesztő alak volt ez öreg nő. Ha a császár nem lett volna velük,
mindnyájan haza menekültek volna félelmükben. „Ez az — sut
togták egymásnak — aki talán több évet számlál, mint ahány
fövényszem van a tengerparton. De vájjon miért is jött ki bar
langjából épen ezen az éjszakán? Mit akarhat tudtára adni a
császárnak és a birodalomnak ő, épen ő, aki különben jóslatait
mindig falevélre szokta felírni, mert tudja, hogy a szél oda és
ahhoz viszi el jósszavait, akinek szánta azokat?“ Annyira meg
voltak illetődve, hogy bizonyára a földre borúinak homlokaikkal,
ha Sibylla csak egy mozdulatával is int feléjök. Azonban ő oly
némán ült helyén, mintha élet se lenne benne. Ott ült meg
hajolva a szikla szélén, egyik kezét szeme fölé tartva bámúlt ki
a messze éjszakába. Olt ült s úgy képzelte el magát, mintha
hegyen-völgyön át a messze távolba vándorolna. Ő is csodát
látott ezen a csodás éjszakán . . .
Ekkor vette észie a császár és egész kísérete is, hogy
milyen szokatlan mélységes sötét van. És minő csend! Minő
némasági Még csak a Tiberis tompán morajló folyását sem
lehetett hallani. A levegő még fojtó volt, izzadság verődött ki
homlokukon, mig kezeik merevek és erőtlenekké lettek. Azt
gondolták, hogy valami nagyszerűen borzasztó fog történni. ..
De az igazi okot egyik se sejtette kőzülök s tétovázva
mondták a császárnak, hogy ez előjel: „az egész természet
visszafojtja lélekzeté) és úgy üdvözli az új Istent.“
Biztatták Augusztust, hogy siessen áldozatával és azt mondogarták, hogy az öreg Sibylla is valószínűleg azért hagyta el
barlangját, hogy az Ő védőszentjét üdvözölje megjelenésekor
A valóság pedig az, hogy az agg Sibylla egy elragadó
szépségű látomásban gyönyörkdött és nem is sejtette, hogy a
császár a Capitoliumra érkezett; az ő szelleme egy messze eső
ország téréin járt-kelt; úgy érezte, mintha egy nagy sivatagban
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vándorolt volna, a sötétségben minduntalan megbotlott, a lábai
előtt álló akadályok okát apró zsombékoknak gondolta. Leha
jolt, hogy megtapintsa azokat . . . hát ime nem zsombékokj
hanem bárányok voltak 1 . . . Így vándorolt Sibylla képzeletében
egy nagy juhnyáj között.
Egyszerre csak megpillantotta a puszta közepén égő pásztortüzet s a felé igyekezett. A juhászok ott feküdtek és mélyen
aludtak a tűz körül; ott hevertek kampos botjaik is, melyekkel
a nyájat védelmezik ragadozó vadállatok ellen. De ni-ni! Vájjon
azok az apró pislogó szemű, tömött farkú állatok, melyek hal
kan odalopódznak a tűzhöz, nem-e farkasok, sakályok-e? S a
juhászok közül még sem dobja feléjök a botját egyik sem; a
kutyák alusznak, a juhok nem nyugtalankodnak s nem menekül
nek a ragadozók közeléből, a vadállatok pedig egészen nyugod
tan heverésznek le a férfiak mellé . . .
Ezt mind látta, átélte Sibylla, de mit sem látott abból, a
mi mellette, körülötte történt. Nem tudta, hogy elkészült az
oltár, hogy meggyujtották annak szent tüzét s az áldozati füst
szállott fölfelé . . . hogy a császár kinyitá a kalitka ajtaját s ki
vetette belőle az egyik galambot, hogy azt feláldozza ; de keze oly
erőtelen lett, hogy nem bírta megtartani a szelid madarat, s egy erős
szárnycsapással szabad lett a galamb és elszállott az éj sötétjébe.
A mint ez megtörtént, az udvar emberei dühösen pillan
tottak Sibylla felé, mert azt hitték, hogy ő okozta ezt a szeren
csétlenséget. Pedig tudhatták volna, hogy Sibylla mostan a pász
tortűznél áll épen s egy halk énekre figyel, mely felhangzott a
néma éjben. Hosszasan hallgatta, hallgatta, mígnem észre vette,
hogy az nem is a földről, hanem a menyboltozatáról jön alá.
Fölnézett tehát az égre, hol fényesen ragyogó alakokat látott
kibontakozni a sötétből. A fényességet egy kis sereg angyal
alkotá, mely nyajasan énekelve közeledett s körül-körül röp
ködte a pusztát. Mialatt Sibylla az angyalok énekére figyelt, a
császár újabb áldozathoz készült, megmosta kezeit, gondosan
letisztogatta az oltárt s elővette a második galambot; de bár
mennyire erőlködött, hogy azt erősen megtartsa, mégis az könynyedén csúszott ki kezeiből és sebes röpülve szállt fel az átlát
hatatlan éjszakába.
Megijedt a császár. Térdre borúit a puszta oltár előtt s
ógy imádkozott a védőszentjéhez, kérve őt, hogy adjon neki
erőt annak a nagy szerencsétlenségnek a kikerüléséhez, melyet
ez az éjszaka hirdet.
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Mindebből azonban semmit se hallott és látott Sibylla, ő
csupán teljes szivével az angyalsereg dalát hallgatta, mely foly
ton erősbődött, végre oly hangossá vált, hogy fölébreszté az
alvó pásztorokat, a kik felkönyököltek és meglátták a ragyogó
ezüst szárnyú angyalokat, a kik hosszú csapatban szállottak a
sötétségben, mint a költöző madarak. Egyiknek lant vagy hegedű
volt a kezében, másoknak citera és hárfa és olyan vidáman,
gyermekies ártatlan gondatlansággal hangzott az énekök, mint a
pacsirta dala. A pásztorok ezt hallva, fölkerekedtek s mintegy
elbűvöllen futottak a hegyi város felé, ahol laktak, hogy elbe
széljék a csodát . . . Keskeny kanyargós ősvényen haladtak, az
öreg jósnő pedig követte őket. Egyszerre nagy fényesség
támadt a hegyen. Egy nagy ragyogó csillag gyuladt föl az ég
bolton s a város tornyai úgy tündököltek a csillag fényében,
mintha ezüstből lennének. A röpülő angyalsereg diadalkiáltással
sietett oda s a pásztorok is hosszú ugrásokkal rövidítették meg
útjokat. A mint beérkeztek a városba, úgy látták, hogy az
angyalok serege a város kapujához közelfekvő istálló felett
gyülekezik. Rozzant külsejű, szalmafedelü, puszta kövekből
épült falakból álló szegényes épület volt az egész. Fölötte állott
a ragyogó csillag; mindig több meg több angyal gyülekezett
oda. Némelyek leültek a szalmatetőre, mások a hegyre vivő
meredek ösvényre telepedtek le, vagy röpködve lebegtek a ház
felett. Messze a magasban világos lett az égbolt a ragyagó
angyalszárnyaktól.
Ugyanabban a pillanatban, midőn kigyúlt a csillag a hegyi
városka felett, fölébredt az egész természet, mit a Capitoliumon
levők is azonnal észrevették. Kellemes édes szellő járta át az
eget, jóleső illatok szálltak mindenfelé, a fák suttogtak, a meg
állt Tiberis megkezdte morajló folyását; a csillagok felragyog
tak és a hold ismét ott állott az égen és bevilágította az egész
mindenséget. A felhőből megjött a két galamb is s a magasból
lerepülve rászállott a császár vállára. A mint ez történt, Augusz
tus császár büszkén kelt föl a földről, barátai és rabszolgái
pedig nyomban térdre borúltak előtte és kiáltották: „Salve
Caesar! A védőszented ime megnyilatkozott; Te vagy az az
Isten, akinek templomot emelünk a Capitolium hegyén.“
A hódolat, mellyel a boldog emberek a császárt üdvözölték,
oly hangos volt, hogy az öreg Sibylla is fölébredt látomásából
és meghallotta aztl Fölkelt ülőhelyéből a szikla szélén s a férfiak
közé lépett. Olyan volt, mintha egy sötét felhő emelkedett volna
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ki a mélységből és a hegy csúcsához közelednék, Rémületes
volt vénségében. Ápolatlan haja fürtös csomókban csüngött le
fejéről, tagjai görbék voltak, mint a fának kérge, sötét bőr takarta
testét teli ráncokkal.
Egyenesen a császár felé sietett, az egyik kezével meg
ragadta karját, a másikkal pedig a távol keletre mutatott. „Láss!“
parancsolá; a császárnak felnyiltak szemei és látott A láthatár
föltárult szemei előtt és messze keletre belátott. És vájjon mit
látott? Látott egy szegényes istállót barna falak között s annak
kinyílt ajtajában térdeplő pásztorokat; benn az istállóban látott
egy fiatal anyát térdelni ktcsiny csecsemője előtt, a ki ott feküdt
a zizegő szalmán!
Ekkor Sibylla nagy, csontos újjával oda mutatott a szegény
gyermek felé: „Ave Caesar“ szólt, gúnyosan kacagva, „ott van
az isten, akinek templomot építenek majd a Capitolium hegyén !“
Augn>ztus, mint egy őrülttől, visszarettent tőle I Sibyllát
azonban megszállotta a hatalmas jóslási ihlet, homályos szemel
fölragyogtak, teste kiegyenesedett, kezeit az ég felé kitárva, oly
tiszta, erős hangon kiáltott, nogy talán az egész világ meghal
lotta szavát. Kimondá a jósigét, melyet mintha a csillagokból
olvasott volna ki:
„Itt e hegyen a Világmegváltó temploma áll majd, Antikrisztus vagy Igaz! Élni fog ő örökké !“
E jóslat elmondása után Sibylla otthagyta a megrémült
férfiakat, lassan ment lefelé a hegyről és eltűnt.
Augusztus pedig másnap szigorúan megtiltotta a népnek,
hogy az ő számára, templomot emeljenek a Capítoliumon. Ennek
helyébe ő maga építtetett egy szentélyt az „Urnák, a született
istengyermeknek“ és elnevezte azt az „Ég oltárának“, „Ara coeli“.

Egyesületi

él et .

A z egyetem es gyűlés jegyzőkönyvéből.
Szolgálatot vélünk teljesíteni, mikor a magyarországi evang.
egyháznak múlt évi november hó elején Budapesten tartott köz
gyűléséről felvett jegyzőkönyv alapján mindazon határozatokat
megismertetjük röviden, melyek evang. egyházunk népoktatás-

-

65

ügyére vonatkoznak, s melyek ennélfogva folyóiratunk szíves
olvasóit közelebbről érdekelhetik.
1. Az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók országos egyesü
letének m ó d o s í t o t t a l a p s z a b á l y a i t a közgyűlés jóvá
hagyta és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz pártolólag
terjeszti fel. — Az alapszabályok szóban forgó módosítását —
mint tudjuk — az tette szükségessé, hogy az elemi iskolai
tanítóság is csatlakozott a tanársághoz s együtt alakítottak egy
olyan egyesületet, mely magában egyesíti az összes iskola
fajok pedagógusait, az elemi iskoláktól az akadémiákig, anélkül,
hogy azok bármelyike is az ő önálló egyéniségét elvesztené;
legjobban kialakult köztük az elemi iskolai tanítók szakosztálya,
már a tagok nagyobb számánál fogva is. A pedagógusok ily
nemű egyesülése együdül álló hazánkban. Adja Isten, hogy az
erők egyesítése mindegyik tényezőre nézve meghozza hasznos
gyümölcsét.
2. A tanügyi bizottságnak a n e m z e t i s é g i v i d é k e k e n
l e v ő i s k o l á k f e l ü g y e l e t é r e vonatkozó javaslatát a köz
gyűlés elfogadta. Felhívja egyszersmmd a nemzetiségi vidékek
egyházközségeinek összes hatóságait és tisztviselőit, hogy isko
láinkban a magyar nyelv tanítására, hazánk nemzeti erősítésére
és a hazafias szellem terjesztésére a legnagyobb gondot fordít
sák. Felhívja továbbá az egyházmegyei elnökségeket, hogy az ily
iskolák, tanítóik és elöljáróságaik működését behatóan ellenőriz
zék, a tapasztalt hiányok orvoslására szigorú utasításokat adja
nak, ezek sikertelensége esetében pedig, a tanfelügyelők beavat
kozásának bevárása nélkül, a megtorló lépéseket haladéktalanul
folyamatba tegyék.
3. A tanügyi bizottság beterjesztette véleményes javaslatát
az egyetemes közgyűléshez bírálat, illetőleg e n g e d é l y e z é s
v é g e t t b e n y ú j t o t t t a n k ö n y v e k r ő l . A közgyűlésnek a
bizottság javaslata alapján hozott határozatából kiemeljük a követ
kező szép részletet:
„ Ka p i G y u l a és P a p p J ó z s e f következő öt tanköny
vet, névszerint a) Ábécé és olvasókönyv, b) Olvasókönyv az
evang. népiskola II. oszálya számára, c) Olvasó és tankönyv az
ev. népiskola II. és III. osztálya számára, d) Olvasókönyv a III.
oszt. számára, e) Olvasó és tankönyv az ev. népiskola IV. V. és
VI. osztálya számára, — az egyetemes gyűlés nemcsak engedé
lyezi, hanem minthogy ezek a tankönyvek a tantervnek teljesen
megfelelnek, kiváló pedagógiai és didaktikai tudással és tapintat
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tál, evangélikus szellemben írottak, a gyakorlatban teljesen bevál
tak és evang. tankönyvirodalmunkra nézve valósággal nyereség
nek tekinthetők, ajánlja is a használatra.“
Ezzel szerzőknek immár több mint 2 évtized óta közkézen
forgó olvasókönyvei által evang. tanügyünk fejlesztése körül
szerzett kiváló érdemeit legfelsőbb egyházi fórumunk is elismerte
s méltányolta.
4. A tanügyi bizottságnak az i s k o l á k á l l a p o t á r ó l
szóló beszámolójából közöljük a következőket:
Egyetemes egyházunk a lefolyt 1911/12. évben 1.086,796
lelket számlált. E lélekszám után a tanköteles gyermek volt
178,315 (a lélekszám 16*4°/0-a). Ezek közül 6886 (3*9%) nem járt
iskolába; a többi 171,429 gyermek oktatását 1413 iskolában
1588 rendes, 45 segéd-, összesen 1633 tanító végezte, kik közűi
18-nak (1*1%) nem volt oklevele. Egy-egy tanító állandóan
átlag 105 gyejmekkel foglalkozott. — Új iskolaépület 46 (18-cal
kevesebb, mint megelőző évben). Elemi iskoláit egyetemes egy
házunk ez évben, 1.694,290 koronával segélyezte, az állam pedig
886,163 koronával.
Öt tanítóképzőnknek (Eperjes, Felsőlövő, Selmecbánya,
Sopron, Szarvas) volt 318 (79 -j- 52 -f 38 -j~ 84 -f- 65) tanulója,
kik között ág. hitv. ev. 254 (75*8%), reform. 27 (8*6%), r. kath, 46
(13*2%) és izraelita vallású'4 (0'4%); magyar nyelvű 267 (76*7%).
A tanárok száma 47 volt. Az öt intézet 78 tanítót képesített.
Az összes intézetekre vonatkozó táblázatos kimutatások át
tekintése folytán örvendetes bizonyságot szerezhetünk arról, hogy
egyetemes egyházunk a nemzeti közművelődésből ráháramló
nemes kötelességeket a lefolyt évben is szinte erejét meghaladó
áldozattal híven, önzetlenül és áldásos sikerrel teljesítette. Némi
lehangoló hatást csak az kelt bennünk, hogy egy-egy tanító
keze alá átlag még mindig 105 gyermek kerül, a mi nagy mér
tékű iskolahiányra mutat.
5. A dunántúli egyházkerület, a tankönyvbirálati díjak túl
ságos magas voltára való hivatkozással, azt az indítványt terjesz
tette az egyetemes közgyűlés elé, hogy a népiskolában mindazon
t a n k ö n y v e k , melyekben vallási vonatkozású anyag nincs s
amelyeket a vallás- és közoktatásügyi minisztérium használatra
már úgyis engedélyezett, a könyvek bemutatása, illetőleg ismer
tetése s egy-egy mű után befizetendő 15—15 kor. dij ellenében
az evang. iskolákban használható tankönyvek közé soroztassanak. A nagyon is indokolt kérelmet, a fennálló engedélyezési
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szabályzatra való hivatkozással, a közgyűlés nem teljesítette, illető
leg az indítványt mellőzte.
6. A tanügyi bizottságnak az elemi iskoláinkban engedé
lyezett vallástani és közismereti tankönyek elégtelen számára való
hivatkozással és t a n k ö n y v i r o d a l m u n k f e l l e n d í t é s e
érdekében tett indítványának elfogadásával az egyetemes köz
gyűlés, elvi megáliapodásképen, oly határozatot hozott, hogy az
egyet, egyház tankönyvirodalmának fellendítésére irányúló olyan
akcióhoz, mely az egyetemes pénztár újabb megterheltetésével
nem jár, hozzájárúl. Ennek alapján felhatalmazta a tanügyi bi
zottságot, hogy valamelyik, lehetőleg evang. könyvkiadócéggel,
evangélikus népiskolai könyvek Íratása és kiadása tárgyában
tárgyalást indíthasson; továbbá felhatalmazza arra is, hogy a
vállalkozó kiadót biztosíthassa arról, hogy engedélyezés útján
kiadott könyvek használata egy-egy kiadás tartamára elemi
iskoláinkban kötelezővé fog tétetni; végül utasítja a tanügyi
bizottságot, hogy a terv részleteit, esetleg a kiadóval kötendő
szerződés tervezetét a jövő évi egyetemes közgyűlésnek bemu
tassa. Kívánjuk, hogy ezen intézkedés csakugyan hozzájárúljon
tankönyvirodalmunk fellendítéséhez.
7. Az evang. tanárok és tanítók országos egyesülete a fele
kezeti tanítók fizetésének rendezése és a fizetéskiegészítő állam
segélyt élvező kántortanítók kántori fizetésének rendezése tár
gyában felterjesztéseket kér intézni a Vallás- és közoktatásügyi
miniszter és a kántori fizetésnek nyugdíjba való biztosítása
végett átiratot az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz. A köz
gyűlés a memorandumokat véleményezés végett áttette a jogügyi
bizottsághoz.
8. A tanügyi bizottság az egyházkerületek figyelmébe aján
lani javasolta az „ E v a n g é l i k u s N é p i s k o l a “ című, Sopron
ban, Papp József szerkesztésében megjelenő egyetlen evang.
pedagógiai folyóiratot, hogy nehéz helyzetében közhasznú mun
kájának folytatására segítséget kapjon. A közgyűlés felhívta a
püspököket, hogy ennek a f o l y ó i r a t n a k m i n d e n n é p 
i s k o l a i k ö n y v t á r és t a n í t ó i s z a k k ö n y v t á r r é s z é r e
v a l ó m e g r e n d e I és é t a k ö n y v t á r i á t a l á n y t e r h é r e
aj ánl j ák. *)
T.
(Folyt, következik.)
*) A jóakaratú s köszönettel fogadott határozatnak nem igen látjuk ked
vező hatását. A mutatványul szétküldött példányok legnagyobb része visszaér
kezett !
Szerkesztő.
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I r o d a l o m .
Iskolai Ünnepeink. Ismét kettős számot kaptunk (III. kötet
3., 4. szám) az „Iskolai ünnepeink“ című közhasznú folyóiratból.
Van benne majdnem minden ünnepségre való anyag, vers, próza.
Különösen kiemelendő egy nagyobb szabású színdarab március
15-ére, felnőttebb tanulók, legényegyletek, iparos tanonciskolák
stb. használatára. Van azután egy kisebb szinderab az „Erzsébet
ünnepélyére és ifj. Z a y z o n Béla verses színdarabja leányok
részére, általánosabb jellegű iskolai ünnepélyen leendő előadásra.
Továbbá Erzsébet napi, március 15.-Í beszédek, költemények,
váltják fel egymást. Ez alkalomból is melegen ajánljuk az „Iskolai
Ünnepeink“-et minden rangú iskolák vezetői figyelmébe. Megren
delhető S z e n t g y ö r g y i Dénes szerkesztőnél Maros-Vásárhelyen. Egy kötet (12 füzet) 7 K. Egy füzet 60 fillér, kettős füzet
1 K 20 fillér.

Y egyesek.
Gyas/hir. C s e r L a j o s kemenesmihályfai tanító folyó évi
január hó 19-én, életének ,34-ik évében, agyszélhüdés következ
tében váratlanul elhunyt. Áldás a hű munkás emlékezetére!
Az egyházamban való tanítás. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter legújabban rendeletet bocsátott ki, mely szerint az áll.
népiskolákban az egyházamban való tanítást csakis oly helyeken
tartja kivételesen megengedhetőnek, ahol ezt a helyi körülmények
kényszerítőleg követelik, ahol t. i. a tanulóknak számbaveendői
százaléka a községen kívül jelentékenyebb távolságra eső helyek
ről kénytelen az iskolába járni. A döntést minden egyes esetben
magának tartja fenn a miniszter. — Mi is egyetértünk a miniszter
rendelkezésével. Folyóiratunké kérdésben már korábban állást foglalt.
A Protestáns Országos Árvaegylet vagyona 1.286.631 korona.
Adományokból ez évben 19.439K. gyűlt be. A jan 18-ár, rendezett
p r o t e s t á n s b á l tisztajövedelem 6644 K. volt. — Az egyesüjelenleg 187 vagyontalan protestáns árvagyermekre terjeszti ki
védő és segítő karját, Az árvák közül 99-et a bndapesti arvaházban 15 öt a rozsuyói evang. árvaházban, tizet a torzsai
evang. árva- és szeretetházban, 18-at pedig családoknál elhe
lyezve neveltet, végül 45-öt pénzzel segített.
Gyengeelmójüek, gyengetehetségüek felvétele. A b o r o s j e n ő i internátussal egybekötött gyógypedagógiai nevelő- és
foglalkoztató állami intézetbe a jövő iskolai év kezdetétől több
növendéket vesznek fel. Felvétetnek a nevelő-intézetbe 7—10
éves, a foglalkoztatóba 14 éven felüli tanításra es foglalkozta
tásra alkalmas gyengeelméjű, gyengelhetségü egyének. A szegény
gyermekek díjtalan elhelyezést nyernek. Bővebb tájékoztatást nyújt
bárkinek ingyen az intézet igazgatója: C s a p ó G y ö r g y ,
Boros Jenő Árad m.
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Kossuth Lajos gyermekeiről, nyolc hónapig tartott fogsá
gukról érdekes dolgokat mond el Zuboly Sebők Zsigmond és
Benedek Elek képes gyermek-lapja, a Jó Pajtás január 19 iki
számában. Ugyanebbe a számba verset irt Benedek Elek, Sebők
Zsigmond folytatja az új Dörmögő-történetet Dörmögő úr és
Karancs Peti címmel, Krúdy Gyula érdekes elbeszélést ir, Keményíti
Jenő kedves képet rajzolt, Szentgyörgyiné Kronberger Lili a
páros korcsolyázásról mond el a korcsolyázókat kiválóan érdeklő
dolgokat. Zsiga bácsi mulatságos mókát mond el. A rejtvények,
szerkesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A Jó Pajtás-t a Frarklin-társulat adja ki; előfizetési ára negyed
évre 2 kor. 50 fillér, fél évre 5 kor, egész évre 10 korona. Egyes
szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámokat
küldi a „Jó Pajtás“ kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem-utca 4.
Vallásos estély. A nyíregyházi evang. templomegyesület
január 19 én tartotta ezidei harmadik vallásos estélyét a központi
iskola dísztermében., Ezen estély műsora a következő volt: 1.
Közének. 2. Ima. Paulik János lelkész. 3. A gályarabok. Felolvasás
Varga László gimn. tanártól. 4. Kié az örök élet? Költemény
Porkoláb Gyulától; szavalta: Kmotrik Margit. 5. „Bár térhetnénk
haza“ és „Feljebb emeljetek“ cimű vallásos énekek; énekelték:
a polgári leányiskola III.—IV. osztályú evang növendékei. Harmóniumon kisérte: Paulik János lelkész. 6. Jairus leánya. Költe
mény Kecskeméthy Istvántól; szavalta: Hók Jolán. 7. Magyarország. Drámai költemény, előadták: a polgári leányiskola növen
dékei. 8. Záróima. Krieger Mihály ev. másodlelkész, 9. Közének.
Családi estély. A győri evang. belmissziói egyesület f. é.
január 26 án a szeretetház nagytermében családi estélyt rendezett
következő müsorozattal: 1. Kirchner Elek: Nyári éj. Előadta az
egyházközség vegyeskara. 2. Felolvasás, ifj. Späth Gyula. 3. Far
kas Imre: Legenda. Szavalta Pentsy Erzsi. 4. Beethoven: Sonata
F-dur, Előadták : László Miklósné és dr. Vajda Emil. 5. Krüger
Aladár: Jánoska. Szavalta Pálmai Kálmán. 6. Befejező ének: Isten
felséges adománya . . . Előadta az egyházközség vegyeskara.
A Dunántúli ág. hitv. eva^g. egyházkerület soproni töiskolája
(theol. akadémia, líceum, taníióképző-intézet) 1913, február hó
1-én, a kaszinó nagytermében zártkörű t á n c m u l a t s á g g a l
egybekötött hangversenyt rendez következő tárgysorozattal : 1.
Beleznay: „Mazurka.“ Énekli a főgimnáziumi vegyeskar. 2.
Kreutzer: „A granadai éjjeli szállás“ c opera megnyitó zenéje.
Játssza a tanítóképző zenekara. 3. a) Schumann : Phantasiestück :
„Este“ (Des Abends), b) Liszt F .: „Fülemile“ (La rossignot).
Zongorán előadja Simkó Dezső, főgimn. Vili tan. 4. Endrődi S.:
„Visszavárlak-“ Szavalja Zábrák Viktor, theol, akad. hallgató. 5.
Mendelssohn: Az E-moll koncert 2 dik tétele. Hegedűn játssza
Nitschinger János,I II. éves tanítóképzőint. növ. 6. Erkel F. : Kar a
Hunyadi László“ c. dalműből. Énekli a tanítóképző férfi kara; zon
gorán kiséri Heintz Fülöp, 111. éves tanítóképzőint. n, 7. Flotow :
Egyveleg a „Márta“ c. operából ; előadja a főgimnáziumi zenekar.
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Iskolák és óvodákj
fertőtlenítése és portalanítása

•

a 21 211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint: •

TELEFON
„

__

177— 77.

1 liter Fónagy-féle dustless 8[J m. K 1.— •
1 darab bekeuőszerszám
K 1.— f
darab piassava-seprő
K 1.60 •

Fizetendő tetszésszerinti idökö- •
zökben. K i s e b b részletekben •
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

megkiil- •

Fónagy-féle dustless-gyá*-, Budapest lv |
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA
w
|
Orgona- és h.arm onm m gyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

OrszágaikSándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
.

ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a. legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

H A R MO N I U M Ott AT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
----- — l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t
—■

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 é v i jótállás.
Á rjeg y zék in g y e n és b érm e n tv e .
5 é v i jótállás.
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P edálos h a rm o n iu m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m inden n ag y ság b an p o n to s o rg o n a m é re te k k el tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y ak o rló o rg o n á k . -<=*^-

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók éi>pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

AN6STEE

J. és FZA

orgona- és harmonium-gyár
PÉC SETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é le t e s e b b kivitelb en .'

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Minden újonnan
belépő előfizető
in g y en kapja a
Vasárnapi Újság
díszes karácsonyi
albumát.
Mutatványszámokat kívánatra minden
kinek küld a «Vasárnapi Újság» kiadó
hivatala, Pranklin-Társulat, Budapest,
IV. Egyetem-utcza 4. sz.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. február hó.

4. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A. lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a s ze rk e sztő t éghez (Sopron)
k ü lden d ő k .

Felelős szerkeszti és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész óvr*
S k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n egyedévre 2 korona.

Y álaez A lexy L ajosnak „A fizetésren
dezési tö rv én y jav aslat“ cím ű cikkére.
Csekélységem tudatában a most napirenden levő tanítói
fizetésrendezést eddig szerényen, tisztes távolból néztem s néz
ném (bár nem lelkimegnyugvással) most is, ha az „Evangélikus
Népiskola“ folyó évi 3. számában a cimben megnevezett szak
osztályi elnök tollából ezt nem olvastam volna : „Csak ne legyünk
hozzászólásainkban túlheveskedők; nem mindenki nézi a tanítók
szemüvegén át a dolgokat és ha nem lesz is teljes igazságosztó
mindnyájunkra az új (tanítói fizetésről szóló) törvény, de hálásan
kell elismernünk, hogy egészében az egész tanítóságot kiemeli
sanyarú és lenézett helyzetéből és megadja legalább a minden
napi kenyeret.“
Én is azt mondom, hogy túlheveskedők ne legyünk, de
viszont vetessük meg mással is azt a tanítói szemüveget s
legyünk — ha még nincs későn — teljes erőnkkel azon, hogy
az igazság és méltányosság jegyében szülessék meg ez a várvavárt fizetésrendezés, hogy azután csakugyan hálásan ismerhessük
el, hogy az az egész tanítóságot kiemelte a sanyarú és lenézett
helyzetéből s megadja a mindennapi kenyeret, a korunknak és
képzettségünknek megfelelő megélhetést.
Mert sajnos, azt hiszem igen sok azon kartársak száma,
kikkel egy nézetet nyilvánítok, mikor azt mondom, hogy —
ezzel a most tervezett s publikált fizetésrendezéssel meg se
közelíthetjük az igazi néptanítót. Időnk jó része ezután is a
tanügynek nem gyümölcsöző, — más téren kenyérkereső mun
kákban fog eltelni.
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Egyes íizetésileg szerencsés helyzetben levő kartársak s a
nem tanítói szemüveget viselők soraim olvasásakor bizonyára
így fognak felkiáltani: „Ni-ni! nézd csak, ez a zöld gyerek is
mozog!“
Azért hogy ne légből kapottnak és üres beszédnek lássa
nak eddig elmondott szavaim, tényekkel fogok szolgálni : bemu
tatom múlt, 1912. évi bevételeimet.
Mielőtt ezt tenném, megvilágosítandó családi és tanítói
helyzetemet, röviden ezt mondhatom: nős ember vagyok,
2 leányka apja, nyolcadik évemet tiprom mint evangélikus
osztálytanító.
Most pedig hadd beszéljenek a tények !
Bevételeim voltak:
Egyházközségtől tanítói f i z e t é s .............................
137 kor.
„
lakbér és kertilletmény . . . .
220 *
400
Politikai községtől tarítói fizetés . . . . . . .
„
„
gazd. ism. isk. tiszteletdíj . .
100
463
Fizetés kiegészítési államsegély.............................
200
Korpótléki állam segély...........................................
27
Tandíj kárpótlási államsegély..................................
Újévi ajándékok természetbeni értéke (a taníttató
42
szülőktől).....................................................
100
Állami anyakönyvvezetői helyettesi tiszteletdíj . .
120
Tejszövetkezeti s z á m a d á s o k é rt.............................
150
Drágasági s e g é l y .....................................................
93
Tőkepénzem kamataiból
.......................................
16
Skólaként..................................................... .... • •
Összesen 2068 kor.
Nem hallgathatom el, hogy ez összegből életbiztosítási
járulék cimén — melyet nem minden kartárs fizet, — fizettem
277 koronátA többi a rendes kiadásokra ment el (tehát 1791 kor.)
Megjegyzem még, hogy tüzelőfámat magam vágom fel s
cseléd a házamnál nincs. A környékbeli és helybelyi intelligencia
pedig hiszem, hogy ki merné rólam minden gondolkodás nélkül
állítani a szolid és nem költekező bizonyítványt.
Azt hiszem ezek után megállhat az az állításom, hogy a
sanyarú és lenézett helyzetűnkből ki nem fog a most tervbevett
fizetés bennünket segíteni, mert ugyanennyi működési évvel bíró
kartárs a tervezet, illetve javaslat szerint 1600 kor. tanítói-fizetés
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és 260 kor. lakbér és kertilletménnyel összesen — ha más
bevételi forrása nem lesz, — csak 1860 koronát fog kapni,
tehát vagy sáros cipőben jár, vagy cseléd módjára kezeli a
Fedák — krémet.
Ez volna röviden válaszom ; meg vagyok azonban győ
ződve róla, hogy fog e nagyrabecsült lapban Alexy kartárs meg
győzőbb választ is kapni. Elmélkedjék rajta !
Antal György
tanító.

F iz e t és rendez és . . .
Ejnye, de furcsa egy cím ez, — gondolja az olvasó, —
azonban nem csal meg az Írója, mert nini hiszen könnyű azt
kitalálni: fizetésrendezés. Persze hogy az! Csakhogy f i z e t é s 
ne k — nem fizetés, ellenben r e n d e z é s n e k — már csak
ugyan rendezés.
Alig egy hete lelkendezve jön a feleségem hozván a
., Néptanítók Lapjáét s benne a mellékletet, mely a tanítók fize
tésrendezéséről szóló törvényjavaslatot közli. Noé nem örült meg
jobban az olajfaággal visszatérő galambnak, mint én a felesé
gemnek — akarom mondani — a kezében levő törvényjavaslatnak.
Mondom a leányomnak: no leányom, addig is mig én hozzá
készülök az olvasásához, vágd fel szépen, éles ollóval vagy
késsel, mert nem illő, hogy csak úgy feltépjük e nevezetes lapot
s ezáltal a széle olyan legyen mintha selyemhernyók rágták
volna ki.
És most lássuk a törvényjavaslatot.
I. Törvényjavaslat az állami elemi stb. No ezt nem olvasom
el, mert hiszen azt úgyis tudjuk, hogy az állami tanítók az é d e s
gyermekek, a Józsefek, — hát hiszen amit kaptak, tarka ruhának
elég tarka, de ami a matériáját illeti az nem valami tartós.
II. Törvényjavaslat a községi és hitfelekezeti elemi stb. Ez
az, a mi engem érdekel.
Elolvasom a javaslatot, — nem értem, — elolvasom mégegyszer, — ismét nem értem. De hiszen gondolom, kell lenni a
javaslathoz (mert most már a törvényeknél ez a szokás) egy . . .
egy . . . izé . . . indokolásnak vagy utasítás félének. Úgy van.
Elolvastam azt is, akkor mégúgysem értettem meg. Ismét jó
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gondolatom támadt. Úgy veszem észre, a törvényjavaslat illusz
trált, — akarom mondani táblázatos kimutatással van ellátva, ez
talán kiokosít. Nézem felülről lefelé, alulról felfelé, balról jobbra,
jobbról balra a táblázatokat, de csak nem találom meg a f i z e 
tésjavítást.
Ha a miniszter jónak látta rubrikát, táblázatot, fizetési osz
tályt, fizetési fokozatot és a. b. c. d. sőt e. egyszer jelzett, két
szer jelzett, stb. stb. jelzett kimutatást készíteni, hát talán én is
táblázattal jobban boldogulok. És készítettem e g y e t . Nagyon
egyszerű. Leírtam a számokat 1-től 40-ig.
Tudniillik, minden tanítónak van jussa 40 évig szolgálni,
— ha a halál megengedi — és akkor eljut — hova is jut el?
Igen : az I. fizetési osztály 1-ső fokozatának d. jelzett 3200 koro
nájához. Igen, eljut, de csak úgy, ha nem csak a halál, de a
miniszter is megengedi. És ez az igazi r e n d e z é s , a többi, a
f i z e t és, az mellékes.
És itt álljunk meg egy kissé és legyünk komolyabbak Nem
azért irom e sorokat, mintha félnék a „minősítéstől“, nem, mert
hiszen ez részben meg volt eddig is nálunk, (nem megrováské
pen mondom), de köztünk, tanítók közt volt és az iskolai bizott
ságok közt. És még hozzá is szólhattunk a dologhoz, mert
rólunk volt szó. Azután vigasztalt az a tudat, hogy megtettem
amit tudtam és amit a körülmények, a helyzet megengedtek. De
nem igy ezután, a törvényt ismerik mások is és csodálkozva
tesznek ilyen kérdéseket, hogyan, hogy a mi tanítónk nem bol
dogul? hogyan hogy nem mehet előre? Jaj komám! hát nem
tudja, hogy mindig egy o s z t á l y b a jár, nem tudja letenni a
vizsgát.
És ez, n i n c s e n j ól r e n d e z v e . Mert ha a miniszter
jutalmazni és büntetni akar, úgy azt ne a fizetésrendezés kere
tében tegye, hanem mondja ki: hogy a j ó iskolát tartó tanítót
500, a j e l e s iskolát tartó tanítót 1000 és a k i t ű n ő iskolát
tartó tanítót 1500 koronával jutalmazza És ebből az is önként
következik, hogy a „ n e m k i e l é g í t ő “ iskolát tartó tanító ellen
pedig törvényes fegyelmit indít. És ez a r e n d e z é s b ő l elég.
Azonban a f i z e t é s t úgy javítani, rendezni, hogy a k á n 
t o r i fizetés továbbra is t a n í t ó i fizetés; hogy a 26 szolgá
lati év csak 20 szolgálati év; hogy a 3200 koronás fizetést el
is érheti a tanító, n e m is; k a p h a t is személyi pótlékot,
n e m i s. (Ki kaphat 100 koronát és ki 400-at? nincs megmondva,
s ez gyanús, vagy legalább is nem világos.)
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Mi egyenlő jogú testvérek kívánunk lenni az állami taní
tókkal, mert egyenlők képesítéseink, egyenlők munka körünk,
egyenlők felelőségeink, — legyen egyenlő fizetésünk is. Ez az
igazság.
Aki pedig a tanításon kivül valamely mellékfoglalkozással
is szaporítja a jövödelmét, — e jövödelem tanítói fizetésébe
beszámítható ne legyen. Ez is igazság.
A hazai tanítóság mindig bízott, mindig remélt egy jobb
jövőt s abban egy igazságos fizetésrendezést.
Őrihodoson
F. K.

A tanítok egym ásközti viszonyáról.
Mai nap többé-kevésbbé minden egyén szociális gondol
kodásúnak vallja magát s minden egyes társaság szociális felada
tok végrehajtását sürgeti és követeli. A mai kornak ez a
jelszava. Minden dologban azt keresi az emberiség, s minden
tettében ezt iparkodik szolgálni. S ma már ott tartunk, hogy a
szociális feladat a mai nemzedéknek már rügyező virága. A jövő
nemzedéknek azonban már szentsége lesz.
Így váltotta fel a tanítóság száraz, lélek nélküli munkáját is
{? ? Szerk.) a s z o c i a l p a e d a g o g i a . Ennek hatása már most
is érezteti áldását a tanítás keretén belül, noha még most — azt
mondhatnám — a fesledezés stádiumában van. De erős a hitem,
hogy eljő még az ideje annak is, amikor a tanítóság munkáját
nemcsak a szükség kényszerítette helyzet esetén ismerik el, hanem
általános fogalommá lesz a megbecsülés, a tanítóság munkájának
az elismerése. Ekkor nyílik ki igazán az a virág, aminek szinpompájában egy ország népe fog gyönyörködni s minden egyes
egyén hálatelten vesz tudomást eme virág kertészei, a tanítóság,
szociálpaedagogiai munkájának becséről, eredményéről.
De mindez még a jövő feladata. A jövő nemzedéké, amit
mi már bajosan érünk meg.
Ami feladatunk más. Ami feladatunk a mi saját szociális
dolgaink rendezése. A mi feladatunk az, hogy a múltnak összes
építkezéseit fejezzük be a jelenben. S egyben pontot is tegyünk
utána, mert nyíltan kimondom, a múlt építkezése a tanítóság
körében egyszerűen rossz, mert elhibázott, ferde irányban tere
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lődött. Talán nem mindenben, de többé kevésbbé mindenhol.
De mikor ezt kimondom, egyben hangoztatom, hogy ami szoci
ális feladatunk már most az, hogy lerakjuk a jelen épület alapját
úgy, hogy azon aztán igazán felépülhessen a jövő tanítóság
szociálpalotája, minek anyagát a szeretet, tömegét az egymás
iránti tisztelet képezze.
Mert hát hogyan is állunk a mai nap mi tanítók egymással
és egymás közt? A felelet rövid és egyszerű: bizony siral
masan ! Ugyan milyen is az a kollegiális viszony a mai nap
közöttünk? Még olyan sem, mint volt a múltban. Részvétlenség,
az egymás bajával való mitsem törődés, a nembánomság, a rideg
közönyösség jelképez bennünket.
De ez még hagyján j Sokkal rosszabb helyzet is van.
Kivált ott, ahol több tanító működik. Ámbár állításom általános
ságban is megállja a helyét. Hja, az az érdek ! Csak az ne
volna! Csak ezt lehetne kiküszöbölni a tanítóság szótárából I
Hej, de sokkal több őszinteség vezetne egyeseket az egymás
iránti érintkezésben. De sajnos, a szó máig sincs kiküszöbölve,
így hát vígan grasszál az érdek a tanítóság körében.
És nézzük, hogyan, micsoda fegyverekkel küzd az érdek
az érdekkel?
Azt jól tudjuk, hogy a tanító közérdeket szolgál. Aki pedig
a közt szolgálja, annak tette, cselekedete, szava elbírálás, tehát
kritika alá esik. Azt is jól tudjuk, hogy a közérdeket szolgálni,
védeni egyesek káros befolyása s általában mindennemű vesze
delmes áramlatok ellen mindnyájunk közös kötelessége. Becsü
letes kritikát gyakorolni valaki ellen, akinek közszereplése a köz
nek javára irányúi: kötelesség. Ha pedig az a köznek az ártal
mára irányúi: kétszeres kötelesség! De legyen bármily okból
eredő a birálat, mindig tisztességes az, ha a személyt személyé
ben nem bántja. Tehát legyen az a birálat igazságos és ment
minden személyeskedéstől. Az orvul, az ember háta mögötti
támadás, a rágalmazás, a kisebbítés — legyen az bármily cél
érdekében is — talán illik és kötelesség a balkáni bandák között,
akiknél a kultúra hiánya az oka, hogy még az ily nemtelen cél
is szentesíti az eszközt, de annál elitélendőbb az a művelt
egyénnél, dacára, hogy Magyarországban lakik, amely tudva
levőleg, nincs a sokat emlegetett művelt nyugat túlsó szélén.
És hogy mily gyakori az ily s az ezekhez hasonló jelen
ség a tanítóság körében — bár enyhébb kiadásban is — azt
bővebben nem kell fejtegetnem.
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Iparkodunk eltitkolni a mi gyengeségünket, hogy erőseknek
láttassunk, mások előtt egyetértőknek, pedig de korhadt oszlo
pokon áll a mi barátságunk ! Semmi őszinteség, semmi bizalom
nincs közöttünk.
Nagyon lealacsonyító, megvetendő dolog, amikor kartárs a
kartárs munkáját kisebbíti, tetteit leszólja, személyében bántja, persze,
a legtöbbször csendben, a háta mögött. És az aknázó azt hiszi,
hogy ezzel magának babért arat? Azt hiszi az ilyen, hogy a
más kisebbítése által a saját tekintélye emelkedett? Azt hiszi,
hogy ha a másét a sárba tiporni igyekszik, úgy az övé annál
fényesebben fog ragyogni? Téved! Az ő tekintélye, csak olyan
lesz, mint a fényesre mázolt pléh. Abból is kiragyog a napfénye,
sokszor oly vakítóan, hogy szinte a szemünk fényét is elveszi,
de azért mégis csak pléh okozta glória az.
Tehát az így nyert tekintély, népszerűség emelkedése is
csak ideig-óráig tartó. Mert amint az arany is csak arany és
nemes fém marad, ha tűzbe kerül is, ép úgy az igazi tekintélyt,
az igazi elismerés pálmáját sem lehet csak úgy kifacsart rongy
ként a földhöz vágni. Előbb-utóbb kiderül a hamis alattomosság
s annál nagyobb megbecsülésben lesz aztán része az igazi jel
lemnek s mondanom sem kell, hagy annál nagyobb megvetés
fogja sújtani az ily áskálódót. Az ilyen már elvesztette szavának
erejét, eljátszotta igaz szólásának hitét, az emberek megbecsü
lését, szóval, tarthatatlanná vált a helyzete. Ennek meg kettős
a veresége. Nem csak a saját maga, de tanítói munkálkodása
is a kárát vallja.
De nézzük közelebbről a mi sajátos ügyünket.
Sok oly eset van, ahol igazán áldatlan a kollégák közötti
viszony. Ahol oly annyira fölötte állónak tartja magát — mond
juk, az idősebb — kartárs a fiatalabb, pláne az alig néhány éve
végzett fiatal kollégánál, — hogy szinte nevetségesnek nevez
hetném, ha boszantó nem volna. A torony és a féreg meséje
jut eszembe hasonlatképen. S ámbár minden hasonlat sántít, a
torony meg elég nagy legény ahhoz, akár nagyokat betolhassák
is, de mégis, szinte szükségtelenül is ez jutott az eszembe. Míg
ugyanis a torony büszkén, fölényesen tekintett el az emberek
feje fölött, azalatt a kicsiny féreg sajátos bámulattal és félelem
mel nézett fel reá. Utóbb aztán rájö)t, hogy hiszen ime, ez a
hatalmas alkotmány moccanni sem bir. Kedvet kapott hozzá,
hogy odamenjen. Utóbb már meg is mászta. S a végén már
megkezdte benne őrlő munkáját s a kicsiny féreg a hatalmas
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alkotmányban tetszés szerinti utakat fúrt magának. Hát ez az az
őrlő munka, amely a tunítóság között minden utat szétválaszt,
szétrombol.
Sok-sok intim dolgot hozhatnék fel ennek illusztrálására,
de kérdem, minek? Sokszor hallottam, hogy mily büszke, hideg
fölénnyel akarna az idősebb kartárs a fiatalabbal bánni, hogy
szinte azt szeretné, ha az ő szava után igazodnék dolgai
ban, tenne cselekedeteiben. Persze, az ily szives útbaigazítást
aztán a kellő nívójára redukálva, ugyancsak kellő formával fogadja
a másik, amiből aztán szépen kiterped a „jó“ viszony! Az idő
sebb dehogy is engedné meg magának, hogy csak „véletlenül“
is megelőzze kartársát a köszöntésben, aki talán éppen háttal
állva beszélget valakivel, így hát észre sem vette a mellette
elhaladót. Oh, hisz akkor csoda történnék. Hová lenne a tekin
tély? És hogy ezt a női kartárs megkockáztassa? Ez egyszerűen
abszurdum ! Hülyeség ilyenre gondolni is. Ámbár lehet, sőt kell
is kivételnek iennie, mint ahogyan van is, de az ilyenek mégis
megtörténnek. Sőt, még pogányabb állapotok is léteznek. Ott
már nem is üdvözlik egymást a tanítói hivatás nagy dicső
ségére.
Pedig ne feledjük, hogy az a fiatal, az iskolából kikerült
egyén a legfőbb tudásnak, a tapasztalatnak meglehetős hiányával
van. Sok oly dologra van szüksége kinn az életben, amit az
iskola padjai között nem sajátíthatott el. Tehát már maga a
józan ész is azt diktálja, hogy a kezdő kartárs a vele egy
helyen, vagy legközelebbi községben működő idősebb kollégá
hoz forduljon tanácsért, útbaigazításért. Mert hogy erre mindenki
rászorul, jól tudjuk ami kezdő éveinkből.
Már most az a kötelessége a tanácsadónak, hogy azt a
fiatal egyént, aki bizalommal fordult hozzá, igazi szíves jóakaratú
tanáccsal s ha még hozzá már idősebb korú is, bölcs atyai
mérséklettel lássa el a szükségesekkel. Ne éreztessen kelletlenséget. Ne mutassa, hogy teher neki a dolog, hanem szives örö
mest nyújtson kezet kollégájának s jóindulattal lássa el tapaszta
latainak gazdag tárházából. S ha valami nem tetszőt kellene
mondania, azt is úgy tegye, hogy ezáltal ne sértse meg a másik
önérzetét, hanem inkább éreztesse a jóhiszeműséget, hogy azzal
is csak a javát akarja és óhajtja szolgálni. És ha az illető meg
győződik a tanácsnak eme jó oldaláról, akkor igaz köszönettel
vesz később is minden Ilyen irányú útbaigazítást s hálatelten fog
gondolni a későbbi időkben is arra, aki oly önzetlenül segítette
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felvértezni a tapasztalat kincseivel s egyben fegyvereivel is a
küzdő élettel szemben. Ahol így kezdődik az ismeretség s az
idősebb kartárs megtiszteli bizalmával a fiatalabbat, ott életképes
lesz a tanítók együtt működése, áldásos a tanítói munkásságuk.
Ott nem kap lábra az a mai nap oly sok helyen elterjedt
mizéria, hogy csak szinleg jók egymáshoz, s ha találkoznak,
csak éppen hogy üdvözlik egymást, egyébként nem tőrödnek
egymással, hanem e helyett őszinte meleg érzéssel köszöntik
egymást s szíves örömest fognak össze, hogy el-elbeszélgessenek, hogyan tegyenek önmaguk boldogulására, egyházuk javára
és a haza felvirágzására,
A tanítók egymásközti viszonyának feltárása alkalmával
szükségesnek tartom, hogy felvessem a bizalmas „te“ meg
szólítást is.
Erre vonatkozólag két feltűnően eltérő példát hozok fel.
Az egyik a képzőben történt.
Egyszer szóba jött, hogy a képzői életet, amely úgyis
családias jellegű, tegyük még bensőbbé. Ne legyen köztünk
senki „úr“, semmi “ön“, hanem legyen mindenki egyszerűen
csak „te“.
A terv természetesen megbukott I Voltak pártolói, meg vol
tak ellenzői, mint a hogy minden jónak akad ellenzője, a rossz
nak meg pártfogója.
Ekkor felmerült az a terv, hogy ha már egészében nem is
vihető ki e terv, hát csináljuk meg részletében. Legyen az egy
szobában lakók megszólítása a „te.“
Ez is megfeneklett. Akadtak, akik igazán testvéries viszonyt
akartak maguk között teremteni, hiszen négy év elég ahhoz, hogy
megszeressük egymást. De hát soknak derogált, hogy „te“-nek
szólítsa az, ki eddig urazta. S akit eddig „szecskának titulált, azt
most per-te barátomnak hívja? No már ilyenből nem kér! Hát
nem is lett a dologból semmi se.
A bakonyvidéki egyesület volt az, amely kimondotta, hogy
jkönyveiben mindennemű úrázással felhagy. Követésre méltó
példa. Nagy lépés a mai cimkórságos világban, amikor az ember
már nem is adja az erdélyi fejedelmek titulusán alul. Ma már a
nagyságos címnél kezdődik az ember.
A másik példa Gödöllőn, 1903-ban történt, a méhészeti
tanfolyamon. Jócskán voltunk ott az ország minden tájáról, min
den felekezet képviselve volt s a bajusztalan ifjútól az őszbeborult kollégáig megtalálható volt a fokozat. Mindjárt az első nap
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délutánján bementünk a községbe, hogy ott szétnézzünk. Aztán a
vendéglő terraszán két asztalt foglaltunk le. Amikor már előttünk
állott a hűsítő ital (nagy hőség volt I) felállott az ötvenöt éves
Szoboszlay Gyula s ilyenformán kezdett beszélni :
— Barátim ! Mielőtt innátok, hallgassatok meg, egypár sza
vam volna hozzátok. Ti tanítók vagytok. Én is az vagyok. Hát
ezentúl én tegezni foglak benneteket, ha akarjátok, ha nem 1 Egy
munkát végzünk, egy célért küzdünk, a hazának egyforma mun
kásai vagyunk, hát akkor minek azok a válaszfalak, amik bizony
chinai falként választanak el bennünket. Legyünk mi, akik most
is összegyűltünk, egymás iránt bizalommal, viseltessünk egymás
iránt elnézéssel s ami a fő, szeretettel, mint ahogy az apostolok
viseltettek, akik szintén tanítók voltak, ha más értelemben is. És
ha már az apostolokat hoztam elő, ne feledjük, hogy azok is
különböző korúak voltak s mégis egyek voltak a szeretetben és
tegezték egymást, sőt magát Krisztust is, aki pedig Isten fiaként
élt e földön. Hát miben vagyunk mi különbek azoknál? S ki
meri magát nagyobbnak vallani Jézusnál? Ugy-e senki? Én tehát
szeretettel köszöntelek benneteket s arra kérlek, teremtsük meg
magunk között amaz apostoli érintkezési módot, akik bár egy
szerű embereknek születtek, de mégis mint halhatatlanok haltak
meg. Az Isten éltessen benneteket!
Rivalgó éljenzés zúgott fel e szavakra.
De felálltam én, a legfiatalabb s a szóló felé fordúltam.
— De bátyám, hiszen nekem atyám lehetne, hogy szólítsam
én „te“-nek ?
S itt, az öreg Gyula bátyám valami olyant mondott nekem,
hogy szinte a könnyekig meghatva szorítottam meg a kezét.
Ez a második példa. S hogy melyiknek volt nagyobb erköl
csi sikere, hol éreztük mi jobban egynek magunkat, azt kedves
kartársaim megítélésére bízom.
De talán elég is volna már. Ugyan még sok dolgot fel
színre lehetne hozni, de azt hiszem, ennyi is elég. Elég sok
positiv dolgot említettem meg, kiki találhat benne egy-egy oly
motívumot, amit vagy látott, vagy hallott, vagy tapasztalt, tehát
állításaim egyikét másikát kénytelen megerősíteni. De álljon bár
miként is a dolog, az tagadhatatlan, hogy egy tanulság rejlik a
dologban. És hogy ezt a hasznunkra fordíthassuk, nálunk a
stratégiai szempont ne az legyen, hogy mikép is tudnánk egy
mást és ellenségeinkké vált barátainkat legyűrni, hanem arra töre
kedjünk, hogy a köztünk tátongó űrt a szeretet kapcsával minél

— 83 —

szorosabbra fűzhessük, mert csak igy nyerünk mi nyert csatát 1
A tanítóságnak teste — hogy ügy mondjam — úgy is úgy szét
van tagolva a sok köri, járási, megyei, hegyen inneni, hegyen
túli s a sok vallásfelekezet szerint általános meg nem általános
körök, egyletek társulatok szerint, hogy valóságos unikum
számba megy. És a szétdarabolás az egyedüli oka a tanítóság
siralmas voltának. A nagy tömeg erejét vesztve, szerte szét
hever az országban. Küzdelme sem lehetett tehát egységes,
sikeres célra vezető. Azért kellett negyven esztendeig küzdeni,
míg egy kis morzsalékhoz jutottunk. S egy másik emberöltő
fog leperegni az idő kerekén, mig egy lépéssel ismét előbbre
juthatunk. Egy alapunk volna, ahol egy kalap alatt leginkább
találkozhatnánk s mégis, a harmincezernyi tanügynek — mond
juk — a fele van ott s azok felét is úgy kellett nagy agitálás
mellett jóformán összefogdosni. Hát mire valő ez a közöny, ez
a rideg nem törődömség. Az erre való felelettel adós maradok.
De meg részleteiben már úgy is megfeleltem. Most csak ismét
lem, győzzük meg önmagunkat, hogy másokat is meggyőzhes
sünk. Döntsük le a minket elválasztó falakat, hogy az egymás
közti érintkezés, az egymásközti viszony oly őszinte, érzésteli
meleg legyen, amelynek erejénél fogva, ha kell, mint egy
ember állhassunk e küzdőtérre s kivívhassuk a magunk jogát.
Űzzük ki körünkből a közönyösséget, a kisebbítés, a lenézés s
a többi, ezekhez hasonló nemtelen eszközöket, hogy helyét az
egymás iránti tisztelet, a megbecsülés, az elismerés, az egymás
bajában való osztozkodás lépjen s hogy mindezeket az általá
nos emberszeretet palástja fedezhesse be. S ha ez egyszer meg
lesz, úgy az örökké megmarad, mert a szeretet soha el nem
fogy. Annak szemüvegén át a vétek csak hiba, a bűn csak
tévedés, ami helyrehozható és megbocsátható. Ha ez az érzés
tért hódít közöttünk, akkor a tanítóság a jelenben egy oly —
nem is szikla, de — szeretetvárat épít magának, amely meg
dönthetetlen, örökbecsű és örökéletü lesz.
Szeretettel kérlek benneteket kedves kartársaim egyenként,
tegyétek szívetekre a kezeteket és aki érzi a jobb meggyőződés
szavát, az tegye meg a magáét. És gyüléstek alkalmával, ott a
fehér asztal mellett, nyújtsatok egymásnak szerető jobbot. Ez
áldozatba senki részéről nem kerül s a mi viszonyuknak mégis
alapkövévé válhat. A bakony- alsó-vidékieknél már így van.
Mindenütt megcselekedhető e z ! Csak egy kis szeretet kell
hozzá. Más semmi. Csak egy követ tegyen le mindenki a
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tanítóság jövőbeli épületfundamentomához. Én is azzal járulok
hozzá ezúttal. Csak eggyel. Több nincs. Többet nem adhatok.
Mert aki többet akar adni, vagy aki többet igér, mint amennyit
adhat, az — már a máséból akar juttatni I hát csak egyet
adjunk I Tegye le mindenki a maga szeretetkövét emez épület
hez s akkor igazán megvetjük az alapját a tanítóság testvéries
viszonyának, amelyen a jövő nemzedék bizalommal fel fogja
építeni a maga erős várát. És mi, a jól elvégzett munka édes
tudatával vonulhatunk félre s hajthatjuk nyugalomra tisztes
ségben mngőszült fejünket, mert megtettük a magunkét.
N. Szom bath Ernő.

A néphagyom ány gyűjtése.
K r o h n helsíngforsi és Ő r l i k kopenhágai tanárok
„ F o l k l o r e F e l l o w s “ néven alapítottak egy néphagyományt
kutató nemzetközi tudományos szövetséget, mely lehetővé teszi
azt, hogy az egyik nemzet folklore osztálya kisegítheti a másikat
a nemzetközi cseveviszony által. Eddig a következő osztályok
alakultak: finn, dán, porosz, szász, cseh, német, lengyel izlandi,
magyar. Hogy miiy értékes az ilyen munka és munkálkodás
nemzeti szempontból, utalunk báró P r ó n a y Gá b o r n a k ily
irányú munkálkodására, mely 1848. évben német és francia
nyelven is megjelent s nagyban hozzájárult annak idején a rokon
szenves hangulat megnyeréséhez és fenntartásához, mely a nagyidőkben a magyarság iránt Európaszerte fölébredt.
A magyar folklore irodalma és a nemzeti szövetség, az
egyetemes folklore és így a nemzetközi szövetkezetnek is egyik
szerves részét képezi. Hogy az országos gyűjtés minél sikere
sebb legyen s az eredmény a figyelő művelt külföld várakozá
sát is kielégítse: anyagilag és erkölcsileg támogatja a MagyarNemzeti Muzeum, a Kisfaludy Társaság és a Magyar Néprajzi
Társaság. Meg van adva tehát a mód és alkalom, hogy lemos
suk azt a gyalázatot, melyet a magyar tudományra kentek a
magyarok ellenségei. A gyűjtésben, a külföldi példák után
haladva részt vesznek a felső- és közép iskolák szaktanárai és
az érettebb tanuló ifjúság; a néptanítói kar, mely a néprajzi
gyűjtéseknek eddig is igen értékes tényezője volt — mint ezt
dr. S e b e s t y é n Gyula a F. F. magyarországi elnöke meg-
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jegyzi; továbbá a tanítóképző-intézetek tanárai és növendékei;
a falusi jegyzők; a gazdasági iskolák volt és jelenlegi növen
dékei; theologusok; a falusi orvosok, kik a legnehezebben
hozzáférhető kuruzsló szokásokat és babonás hiedelmeket segéd
keznek egybegyűjteni. Hogy a gyűjtés minél egyöntetűbb és
intenzivebb legyen, e célból állították össze dr. S e b e s t y é n
Gyula és dr. B án Aladár a kérdéseket. T á j é k o z t a t ó a
Fol kl or e Fel l ows magyar o s z t á l y á n a k o r s z á g o s
g y ű j t é s é h e z c. a l at t , melyben a gyűjtések módjához kime
rítő utasítást és fontos tudnivalókat is közölnek. Miután minket,
néptanítókat, kik a népismeretére és szeretetére vagyunk utalva,
közelebbről érdekel a néprajz, szabad legyen e társaságnak
felölünk tett nyilatkozatát ide iktatnom: A néptanítói kar kiváló
gyűjtői képességét a M. N. T. már alapíttatása óta ismeri,
igénybeveszi és méltányolja. Ezt mutatja a tudományos testület
1916. évi új alapszabályainak 7. §-a, mely a 10 K-ás tagdijat az
elemi népiskolák és tanítók számára 6 K-ra szállította le. A F F.
magyarországi elnöksége pályadíjakat tűz ki időnként a hazai
néptanítói kar számára.
Miután meggyőződésből tudom — mert hiszen a néprajzi
társaságnak régebb idő óta állok szolgálatában — hogy a nép
hagyományok gyűjtése által mily értékes emeltyűhöz, a néplélek
ismeretéhez jut a gyűjtő, mely nélkül nem lehet néptanítás és
népszeretet: a néphagyományok mielőbbi összegyűjtését, mi
előtt a kultúra ezt megsemmisítené, a kartársak ügyszeretetébe
ajánlani kartársi és hazafíúi kötelességemnek tartom. Csak az
tudja a nép hitét és vallását is így a gyermekét is irányitni, ki
elleste azt, mint áldoz ez titkon ősisteneinek. Találkozunk hold
imádóval, ki sovány gyermekét feláldozza a teli holdnak; ki
leborúlva az új hold előtt imádja azt. Megvan népünknél a
nap tisztelete, a boszorkányokat ismeri, a rontás gyakori, a
szemverés mindennapi panasz, mihelyt a gyermek beteg. Ha
mindezeket ismeri a tanító, úgy akkor a lelki betegségnek
gyógyszerét is megtudja keresni és találni s nem dugja véka
alá a világosságot, hanem búzgó terjesztője lesz a lelki ország
nak. Per tangentem említett bajokat csak példáúl hozom fel,
miután később — ha erre a szerkesztő úr beleegyezését meg
nyerem *) — bemutatni szándékozom ezeket, melyek népünk
hitének szárnyait szegik s így a protestantizmus szányaszegetten
hever a középkori sötétség börtönében.
*)

Készséggel nyitunk tért a kérdés fejtegetésére.

Szerk.
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Szabad legyen ez alkalommal fölkérni kartársaimat, hogy a
T á j é k o z t a t ó t , melyet ingyen kapnak dr. S e b e s t y é n
Gyula F. F. elnökétől (Budapest M. Nemzeti Muzeum), szíves
kedjenek a helyi lapokban, melyeknek munkatársai leközölni.
A terjesztésnek ezt a formáját — mint dr. Sebestyén Gyula
irta hozzám intézett levelében — Igen szerencsésnek tartják,
mely nemcsak a közfigyelmet van hivatva fölhívni, hanem a müveit
társadalom közremunkálkodását is.
Nem ok nélkül hivom föl a protestáns tanítók figyelmét a
néphagyományok gyűjtésére ; nem ok nélkül mutattam rá a kettős
célra s arra a szolgálatra, melyet hitünk életében s a meggyalá
zott magyar tudomány érdekében teszünk s tennünk kell, ha
vallásunkra méltók s büszkék akarunk lenni s ezt a nemzeti
érzéssel egybeolvasztjuk mint ama hősök, kik a harc és a vallásszabadságért együtt harcoltak.
Stoll Ernő.

r~ ^ > -

TÁRCA.
M egnyugvás.

Szenvedés a megváltásnak útja,
Aki éltét szenvedés közt futja,
S nem csüggedve, hittel bízva küzd,
El nem veszhet szenvedése közt.
Élveidnek úgy óhajtott árját
A legtöbbször szenvedések várják,
önvád szülte szenvedés gyötör,
S tövised lesz a megunt gyönyör.
Üdvösségre van hivatva élted,
Ám az üdvhöz nem vezetnek élvek.
Istenküldte szenvedéseket
Hittet tűrj és megnyílik eged.
Oh, ne törj ki Ég és Isten ellen,
Kétkedéssel kérdve, meddig kelljen
Még üritned kinok serlegét?
Tudja az Úr, mikor lesz elég.
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És ne
Hogy
És ha
Hogy

véld, ha szenvedések tépnek,
kinodban kedve telt az Égnek.
élted kietlen avar,
Isten csak sújtani akar.

Szenvedést, ha mér is rád az Isten,
Megnyugodva tűrni tudd e hitben :
Hogy, mig lelked szenved szótlanul,
Csak hűséged próbálja az Úr.
Alm ási Brúnó.

A diófa alatt,

x.
Igen is ott! És pedig most ezúttal az én kertemben. Hár
man voltunk együtt. Jenő öcsénk, Géza bátyám, — akit talán
tetszik ismerni ? — no, és — én. Beszélgetésünk tárgya volt a
tanügy, leginkábba — f i z e t é s ü g y . Hiszen ázván most napi
renden! A szellő is ezt susogja; a madarak is erről énekelnek —
nekünk. (Csak Szent-Dávid el ne hegedülje!) De még a szomszéd
négyes cséplőinek hangja is ezt hangoztatja: Meny-nyit ka punk?
Mi-kor ka-punk ?“
De térjünk a tárgyra.
A diófa hűvös árnya alatt az „Evang. Népiskoládról s végül
az én „diófámról“ esett a szó. S ennek révén mondja Jenő
öcsém :
— Én alig tudom elgondolni, mikép jöhet olyan erős indu
latba a tanító, — mint Székely Pál, akiről Márton bátyám a „Pál
fordulása“ cimü cikkében szólt; mert egy tanítónak soha, semmi
körülmények között sem szabad magáról egy percre sem meg
feledkezni.
— No ! nem mondhatnám öcsém ! — felelt Géza bátyám —
mert a „soha“ meg a „semmi körülmények“ között — olyan
szűk korlátok, amelyek közé emberi természetünk alig fér bele s
azzal alig egyeztelhetők össze.
— Én pedig éppen Géza bátyámra gondoltam, amidőn ezt
mondottam, mert én, vagy másikunk talán kevésbbé tud uralkodni
magán, de Géza bátyámat olyan nagyfokú indulatkitörésre kép
telennek tartom.

88 —

— Ez idő szerint talán — nem is ; de valamikor én sem
voltam kivétel — felelt Géza bátyám.
— Valóban? Ez alig lehetséges! — mondám.
— Pedig úgy van! — felelt ő. S ezzel hátradőlve fejét fel
emelte s szemével mintha a múltba visszatekintene, mélyen gon
dolkodni látszott.
Én, aki őt nagyon jól ismerem, tudtam, hogy ez nála valami
esemény felujulásának legbiztzsabb jele s egyszersmint azon tör
ténet elbeszélésének kezdete. Azt is tudtam, hogy ha őt ekkor
zavarják, úgy azt rögtön elhallgatja; tehát ujjommal hallgatást
intettem vitázni szerető Jenő öcsémnek is.
— Hogyan történhetett az meg? — kérdém őt biztatva.
— A dolog régen történt; — kezdte elbészélését Géza
bátyám. — Tán ezelőtt 2 5 - 30 évvel. Ifjú és fiatal házas ember
voltam akkor. — Feleségemnek rokonaihoz Halmágyra mentünk
el búcsúra. Mint túdják öcséim ! én nem igen szeretek látogatá
sokat tenni. Különösen búcsúkra járni. Tán azóta sem voltam.
Meg azelőtt sem. Tán azért maradt meg emlékezetemben ez a
kis történet amit most el akarok mondani. — De hát akkor elmen
tem a feleségem kértéért, — nehogy az atyafiság, n o ! meg a
feleségem megharagudjék.
A rokoni látogatások és a nagy — inkább unalmasan hoszszú, — ebéd után elmentem a halmágyi — helybeli, — kartár
samhoz. Elmentem először azért is, mert sohasem szoktam kol
legámat látatlanul hagyni. Ha csak egy percre is, — de ha falu
jában időzöm, — hát megnézem. Akkoriban így volt a szokás.
Jobban is meg volt ám köztünk a kartársi szeretet, mint most.
A közös tanítói szegénység és a tanítókat jellemző szerénység
jobban összetartott bennünket mint ma. Akkor a tanítói fizetések
között nagy volt a különbség; de a kartársi szeretet összefűzött
s egyenlővé tett bennünket; ma, — az egyenlő fizetés korszaká
ban egymást legázolni törekszünk. Ámde hagyjuk ezt! Elmentem
kartársamhoz azért is, mert hallottam, hogy beteg.
Igen silány javadalmazásu szegény, családos ember —
három gyermek atyja s özvegy édes anyjának eltartója, — volt.
Ezeket a dolgokat a rokonoktól tudtam meg. Azt pedig, hogy
egy törekvő, búzgó, lelkiismeretes tanító, s hogy szorgalmas,
takarékos ember, jó emberbarát és jó kolléga, — már régen hal
lottam róla.. — így és ilyennek ismertem én is. Azelőtt egyszerkétszer találkoztam is vele.
— Hogy hívták? — kérdé Jenő öcsém.
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— Szabó János volt. A neve is közönséges. Aminőt minden
faluban találni kettőt-hármat sőt többet is. Maga is — mint a
neve — egyszerű, szürke, mindennapi. Hétköznap tüskés, torzonborz; csak legfeljebb vasárnap borotválkozó ember, — afféle
tanító, — volt. Hosszú, szikár, száraz ember. Agártestü, — mint
az izsákfalvi ember mondaná, — akinek még a lélek is testébe
száradt. Ha beszélt, az „Ádámcsutkája“ a torkán fel és lefelé
szaladgált nagy sebességgel, mintha hírvivő lenne a szája és a
gyomra között. — De hát a tanítónál nem is a kövérség a fő
tényező. — Sőt talán jobb is, ha a tanító sovány, mert különben
hogyan birná ki a kenyér után való szaladgálást? Hiszen időnap
előtt a lába rokkanna meg s ekkor hogyan? miből? telnék a
hévízi fürdőre? Temetni is könnyebben megy. De meg a teme
téshez is alkalmasabb alak a sovány, mint a kövér tanító. Amaz
a meghalást, emez az életet juttatja eszünkbe kövér, piros arcával,
Ennek a szájába nem illik a halotti ének. Inkább a duhaj, világi
nóta. Képzeljük el, mikor ez vidám, piros életerős arcával énekli
az 537. halotti éneket:
„Szemem akármerre vetem,
Látom, csak árnyék életem.“
Látom ám ! — mormogja magában erre egy hektikás öreg aszszony, — irigykedve tekintve az éneklő kántorra.
— Hogy valakire itten ujjal ne mutassak! gonoszkodik
|enő öcsém.
— Ne mutatgasson Öcsém! — mondja Géza bátyám —
hiszen oly kevesen vannak ilyenek közöttünk, hogy már majd
nem „mutogatni“ kell. — Ezek nem tanítótipusok. Senki sem
hiszi el, hogy azok. Szabó János a halmágyi kartársunk az az
volt. Pingálni való. De hagyjuk a tréfát. Igen is. Nemcsak kül
seje viselte magán a tanítói jelleget. Bensőleg is tanító volt. A
javából. Sorsa is az lett. A legszomorúabbak közül való.
Hogy a dologra térjünk, — tehát mint említettem, megláto
gattam. Nyáron volt. — Rongy viskó volt a tanítói lakház. Két
alacsony ablak az utcára nyílt. Ez az iskola volt. Hátrább a
tanítólak, de egy folyosóra nyíltak. A rozoga kapun belépve, az
udvaron két rongyos gyermeket láttam. Tanítófiúk. Az utcaajtó
nyikorgására kijött elibém egy egyszerű öltözetű asszony, foltos
rongyos cipőben. Egy kis leányka volt a karján. Ebből láttam,
hogy ez nem a szolgáló, — hanem — a tanítóné asszony.
Köszöntöttem. Bemutatkoztam. Az asszonynéni szabadkozott, hogy
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ne menjünk a szobába; mert az rendetlen most, miután a napa
asszony oly beteg, hogy utólsó óráit éli. Tegnap már meg is
gyónt. Már két év óta ágyban fekvő beteg. Az ura ott van
hátul a méhesben, beszélgessek vele, majd addig rendbeszedi a
szobát. — Megnyugtattam, hogy én csak rövid, néhány percet
akarok itt időzni s Szabó bátyámat akartam pusztán megnézni.
— Beteg, igen beteg szegény! mondta neje s e közben
néhány könnycseppje hullott alá, — alá, — éppen karján
mosolygó kis leánya fejére.
Szivem összefacsarodott a nyomor láttára.
— Mi baja van Szabó bátyámnak? kérdém hogy valamit
mondjak.
— Tüdőcsucshurutnak mondják az orvosok. Mindig köhög
és csak sorvad a lelkem. De az orvosok biztatnak, hogy majd
az őszre meggyógyul. Szép idők járnak. A jó levegő talán meg
gyógyítja. Ezért majdnem mindig a kertben tartózkodik.
— Mióta beteg? kérdém.
— Január óta. Egyszer az iskolában sok vért hányt. Azóta
gyengül és egyre gyengül. De talán a jó Isten megkönyörül
rajtunk és meggyógyul az én szegény jó uram !
— Sok beteg és pedig nagy beteg gyógyult már fel. Miért
ne ő is. Nagy az Istennek hatalma, de mégnagyobb az irgalma.
— Bizony nem tudom, mi lenne velünk ha meghalna. Erre
higyje el uramöcsém még gondolni sem merek. Istenem ! mi
lenne velünk. Óh irgalmas isten ! ne hagyj e l! szólt csendesen
sirdogálva a jó asszonynéni. De különben nézze meg Uram
öcsém és vigasztalja meg. Jól fog az neki esni!
(Vége következik.)

K oczor Márton.

Egyesületi

él et .

A z egyetem es gyűlés jegyzőkönyvéből.
(Vége.)

9.
A jegyzőkönyv 88. pontja szerint az egyetemes közgyű
lés felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez s
arra kéri őt, hogy a c s a l á d i p ó t l é k o t az ág. h. evang.
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elemi és polgári iskolák tanítóira, a tanítóképzők és középiskolák
tanáraira is kiterjessze. — Reméljük, hogy a minszter a hozzá
juttatott jogos és méltányos kérés elől nem fog kitérni.
10. A tiszai egyházkerület azt kérelmezte az egyetemes
gyűlésről, hogy intéztessék felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 1911. dec 18 án 151548. szám alatt kiadott
sérelmes rendelete hatályon kívül való helyezése ügyében, —
mely rendelet szerint tanítóképző-intézeteinkben a m a g á n 
t a n u l ó k v i z s g á l a t i e n g e d é l y a d á s á n a k j o g á t a püs
pököktől megvonva önmagának tartotta fenn. A közgyűlés, arra
való utalással, hogy a miniszter a vizsgálati engedély adásának
jogát a felekezeti középiskolákban sem kötötte ki, a miniszterhez
felterjesztést intéz és a sérelmes rendelet hatályon kivül helye
zését kéri.
11. A L u t h e r t á r s a s á g beterjesztett évi jelentéséből ide
iktatjuk a következőket.
Behatóan foglalkozott a társaság ifjúsági könyvtárak felállí
tásának a kérdésével, mint a népművelés és a prot. érzület fej
lesztésének egyik leghatásosabb eszközével. Szervezett a társaság
egy e g y e t e m e s k ö n y v t á r - b i z o t t s á g o t is, melynek
minden kerületből 3, és pedig 2—2 lelkész s 1— 1 tanító tagja
van. E bizottságnak az a hivatása, hogy a könyvtártípusokat öszszeállitsa. Reméljük, hogy e bizottság munkásságának eredmé
nyeként rövid időn belül minden egyes gyülekezetben evang*
irányú könyveket tartalmazó iskolai könyvtár fogja terjeszteni az
evangeliom szellemét.
12. Az egyetemes é n e k ü g y i b i z o t t s á g jelentéséből
olvassuk, hogy az anyaggyűjtés nehéz munkája már megindult.
A bizottság azonban arra a meggyőződésre jutott, hogy a nagy
gonddal készült dunántúli új énekeskönyv, mely már az első
évben 7 kiadást ért meg, magában foglalja énekkincseinknek
legjavát. Azért elhatározta, hogy az e g y e t e m e s é n e k e s 
k ö n y v alapjáúl is a dunántúlit fogadja el, de kiegészíti oly
énekkel, melyeket magyarosodó tót gyülekezeteink nem nélkü
lözhetnek.
Az e g y e t e m e s k o r á l k ö n y v megjelenését örömmel
jelentette a bizottság. Jelentette egyúttal, hogy a l i t u r g i a zenei
részének megállapításáról is gondoskodott, megbízva id. Ka pi
G y u l á t a magyar, S t e t t n e r G y u l á t a német és S z t e h l ó
G e r ő t a tót gyülekezetek liturgikus énekeinek egybeállításával.
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13.
A reformáció 1917 ben bekövetkező 4 százados évfor
dulójának megünneplésére vonatkozólag az egyetemes gyűlés
1910-ben hozott azon határozatát, mely szerint a jubiláris alapból
országos i r g a l o m h á z állíttassék fel Budapesten szegénysorsú
gyógyíthatatlan betegek számára, hatályon kivül helyezte, és a
jubiláris gyűjtés céljául a t h e o l o g u s o k i n g y e n e s ki kép e z t e t é s é r e szolgáló alap megteremtését tűzte ki.
N.

K önyvism ertetés.
A nemi kérdés orvosi s bibilai szempontból. Irta C s i a
Sándor dr. idegosztályi orvos. E mű első sorban a főiskolai
diákság számára készült, de minden felnőtt s 16 évnél idősebb
fiatal ember haszonnal olvashatja, mint Írja a szerző. A cim fur
csának s idegenszerünek tűnik fel, mint a szerző említette
modern iró amaz állítása is, hogy két kérdés áll manapság elő
térben : a keresztyénség és a nemi kérdés, mely két kérdés oly
szoros kapcsolatban áll egymással a tudós szerző szerint, hogy
a nemi kérdést a keresztyénség fogja megoldani. A kérdés égető
volta indította a szerzőt arra, hogy a külföldnek e téren kifej
tett, válvetett irodalmi munkáit rendszerbe, mozaikszerüleg
egybefoglalva, ezt az emberiséget szerető szívének melegén
s szellemének tisztult felfogásán bocsássa át. Szégyenteljesnek
mondható azon szomorú tény, hogy önálló ilyen fajta magyar
tudomány nincs s telve van fordított munkákkal és szemelvé
nyekkel irodalmunk s a magasabb tudományt propaedetikai
kézikönyvek pótolják s kénytelen a müveit közönség is beérni
a gimnáziumi oktatás céljait szolgáló száraz compendiumokkal.
Már pedig felednünk nem szabad, hogy más törvények kellenek
Athénben, mások Párizsban; más a causatió, a test és lélek köl
csönhatásának megnyilvánulása északon, más délen, mint ezt az
irodalom összehasonlításából is észrevesszük; más szabályok kel
lenek a perversek honában, mások a hanyatlani induló erköl
csöknél. Nagy feladat volt tehát a szerzőnek e közös motívumokat
kiválogatni s ezek szubtilisebb részleteit finom érzékkel beillesz
teni, mely eklektikus munka magában véve is méltó figyelmet és
elismerést érdemei. E könyv nem papol erkölcsről, se nem dogmatizál; mert nem is ez a célja. Az é l e t k ö n y v e ez a néma
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mester, mely a földi élet salakjaitól megtisztultan vezet Jézuson
át az örökélethez. Elvezeti az ifjút arra az emelkedett pontra,
honnan ömagára hagyatva is el tud igazolni s ki tudja öntuda
tos cselekedetekkel váltani e mondást: L e g y e t e k t ö k é l e 
t e s e k. . . . Az ifjú maga előtt látja itt a bűnt épúgy mint
R o u s s e a u-nál, a pedagogiumi lángész produktumában Emil
a kórház nyomorúltjait, hogy megútálva a bűnt, elfordúljon tőle.
A bűnt és büntetést az erény és jutalmának poetikus harmóniája
megnyugtatóig egészíti ki, melyek közűi az ifjú elhatározásának
nemes volta szerint választhat szabadon az emberi lélek szuve
renitásánál fogva. E könyvben megszólal Krafft—Ebing a bécsi
egyetem elmekórtan tanára, Komig, Eulenburg berlini tanár,
Lionel S. Beale a londoni Kings-Collega tanára, August Forel
elme és ideggyógyász W. Acton angol, Moebius lipcsei ideg
orvos, Morávcsik Ernő tanár, Hammond lipcsei, Binde, Hegar,
Blumm berlini professzor és még számos kitűnőség fiziológiai,
fizikai és pszihikai tapasztalatait mutatja be ügyes csoportosí
tással s hat a meggyőzés teljes erejével, megadván az ifjaknak
az önfegyelmezést s ezzel egyidejűleg a módot a boldogító
eszközök megszerzésére, hogy a tisztaság prizmáján lássa a
környezetet s a világot, mely — mint Mantegazza Írja — ben
nünket egy állandó boldogság legmagasabb örömébe helyez,
minden árny nélkül. Megtaláljuk e könyvben is, mint az életben
oly gyakran és oly lesújtóan, a mózesi szigorú törvényt: meg
büntetem az atyák vétkeit^ megtaláljuk a szeretet és vigasztalás
hangjait, mely a törvény rideg kövét borostyánként futja át s a
szellem útjait, mely a samáriai vándorra mutat amint kínálja ez
az örök élet vizét, melyből aki iszik, soha többé meg nem
szomjazik, hogy az ifjak is örömrepesve adják tovább a boldo
gító hirt: m e g t a l á l t a m a S z a b a d i tót.
Talán mondanom sem kell, hogy e könyv, mely a
Bethania-Egylet iratterjesztésének kiadványa, méltán fogja foglal
koztatni a művelt közönséget, de különösen a pedagógusokat
s ezért is szerencsésnek tarthatjuk e vállalkozást. Fordításoknak,
melyekből a tudomány tovább fejlesztése tűnik ki, mindig meg
volt a serkentő hatásuk s a felszínes reflexiókat mélyebben
szántó gondolkodás váltotta fel. Utalunk W u n d t —Rá c z lélek
tanára s P e t h e s : Gyermek pszichológiájára, mely utóbbi nélkül
az orákulumi homályt még mindig nem váltotta volna föl a
. derengő fény. Az igaz, hogy amily nagy hű-hóval, Basedowféle nagy dobbal fogott az ország tanítósága a gyermeki lélek
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tanulmányozásához, épúgy lohadt le a megfigyelési kedv, mely
nek persze mélyreható okai is vannak. E könyv lesz hivatva a
sexuális nevelésre s a sexuális ethika úttörőinek munkásságára,
a külföldön kiterjedt irodalomra követelőleg fölhívni a figyelmet
s provokálni azt a vitát, melyben a kritika mennykövei csak
tisztúltabb levegőt teremthetnek.
Egy példány ára 2.40 kor. Aki egyszerre öt példányt rendel
s a pénzt előre beküldi, 9 K-ért bérmentve kapja az öt példányt.
Megrendelés a Bethánia iratterjesztéséhez (Budapest, Vili., kerület,
Főherceg Sándor-utca 23/a. szám) intézendő. A műből csak kis
számú példány nyomatott.
Semaphor.

V egyesek.
Személyi hir. A budapesti (Deáktéri) evang. elemi iskolához
egyik megüresedett tanítói állásra P o s c h K á r o l y pozsonyi
tanítót választották meg, ki új hivatalát már el is foglalta. —
Érdekes, hogy nevezett iskolánál a férfitanítók mind a soproni
evang. tanítóképző egykori növendékei.
Üdvös intézkedés. Anyiregyházi téli tanyai vizsgák megszűnnek.
Rég idő óta szokásban volt, a tanyai iskolákban a téli vizsga tartása,
mely csak most, az iskolaszék legutóbb tartott gyűlésének hatá
rozatával lett megszüntetve. Az egyház 23 tanyai iskolát tart
fenn a város hozzájárulásával, mely iskolák látogatását két bizott
ság volt kénytelen végezni február, március hónapokban s egy
bizottság naponként csak két iskolánál tarthatott vizsgát: egyet
délelőtt s egyet délután. Tekintve e fáradságos és pedagógiai
szempontból is hátrányos intézkedést, eltörülte ezt az iskolaszék
s az iskolák látogatásról akként intézkedett, hogy R u h m a n n
Andor igazgatótanítónak az utiátalány megadása által lehetővé
tette a tanyai iskolának időközönkénti meglátogatását, mely peda
gógiai szempontból is — az esetleg szükséges és hasznos útba
igazítások megadása által — mindenesetre értékesebb lesz taní
tóra és tanügyre egyaránt mint a téli vizsga.
Felhívás. Lapunk szíves olvasóit újból felkérem, hogy
legyenek szívesek a maguk körében előforduló személyi és egyéb
tanügyi hirekröl nekünk rövid tudósítást beküldeni. Olvasóink
érdekeit ilyen közleményekkel is szolgálni kívánjuk.
Szerkesztő.

Iskolái, és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.

177- 77.

Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

megkiil-

•••

1 liter Fóiiagy-léle dustless 8 3 m. K 1.—
1 darab bekeiiőszerszám
K 1.—
1 darab piassava-seprő
,
K 1.60

Fonagy-féle dustess-gyá-, Budape8t> ,v.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA s 2iv-utca 26/ e
Orgroxisi- és h a rm o n iu m g y á i.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és F ia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta

(B u d ap est

m ellett),

5 , ALAKÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

___ _

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szoiíd munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.
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Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

HARMONIUMOKAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
= =
le g o lc s ó b b a n szá llít

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X., D e l e j - u t c a 25. s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tóI fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjegyzék in g y en és b érm en tve.
5 évi jótáll á s
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P e d á lo s h arm ontom ok m in d k é t re n d s z e r szerint, és m in d en nagyságban po n to s org o n a— .*=>m é re te k k e l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t gyak o rló orgonák. -<=*.—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

&N6STEE

J. és F I A

orgona- és harm onium -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b ki vi t el ben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. március hó.

5. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sze rk e sztő légii ez (Sopron)
k ü lden d ő k .

felelős szerkeszti! és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó ele jén
és közepén.
E lő fizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n eg yedévre 2 korona.

Reflexiók.
Nyilvánosságra jutott hát végre a fizetésrendezés tervezete.
Sajátságos, hogy a tanítóknak csak két alkalmat nyújtanak a
panaszkodásra. Az egyik az, mikor nincs fizetésrendezés, a
másik pedig, mikor van. íme, az örökös elégedetlenségnek e
kútforrása.
A közoktatási kormányok meg — akármilyen legyen is az
uralkodó pártrendszer — egy dologban következetesen megegyez
nek : finom, diplomatikus sakkhúzásokkal oly szépen el tudják
hitetni a tanítóság naiv, hiszékeny tömegével, hogy azt a kulturmunkát, melyet végez, fölötte nagyra tartják és eminens fel
adataik közé sorolják az anyagi helyzet gyökeres javítását, sőt
végleges rendezését.
Minden közoktatási miniszter „munkatársait“ véli látni a
nemzet u. n. napszámosaiban. Mindegyik át van hatva annak a
tudatától, hogy a tanítóság csakis akkor végezheti feladatát a
magyar nemzeti szempontból sikeresen, ha nyugodt a kedély
állapota. Tudja igen jól, hogy az anyagi gondoktól agyonzak
latott tanító alig tanítja valami nagy elragadtatással az ábécé-tői
felfelé a tudományok alapját.
Ezért hát a mindenkori miniszter hivatalos működése
egyik legszebb, legkimagaslóbb feladatának jelzi a tanítóságnak
a gondtalan, nyugodt jövő biztosítását — Ígérni. Sőt egyik
másik még tovább is megy. Fizetésrendezést is rendez a tanítói
kar őszinte boszúságára.
Különös tüneteket lehet ilyen fizetésrendezés alkalmával
észlelni. Az egész tanítóság odaadó reménykedéssel várja a már
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évekkel előbb hirdetett rendezést. Tippelnek, hogy milyen lesz
majd? Az optimisták lelkesedve beszélnek arról a bizonyos,
sokat hangoztatott és még többet Ígért szebb jövőről ; a pesszi
misták kételekedve fogadják e himnuszokat. De azért ők is
szívesen hallgatják. Bizonyára abban a hitben, hogy hátha mégis
történnek csodák ebben a csoda-mentes korban ! Közben pedig
a fizetésrendezés csak késik. Deputácíók jönnek-mennek egy
felől ; Ígéretek, apró, kedves frázisok hangzanak el másfelől.
A lényeg pedig valahol késik a félhomályban. A tanítói közvéle
mény meg egyszerre csak úgy érzi, mintha valami rothadna
Dániában. Az általános kételkedés magva el van hintve. Nyug
talanság vesz erőt az embereken. Előbb csak suttogva beszél
getnek a kilátásokról, esélyekről; később már testet ölt az álta
lános izgatottság. A tavaszi és őszi gyűlések mindegyikén ott
lebeg a nagy kérdőjel. Mi lesz? Jól tudják ezt odafenn abban a
hatalmas, néma, sárga palotában, mely oly fenséges nyugalom
ban terpeszkedik a Hold-utcában.
Mit is mondtam? Hold-utca? Talán csak nem a holdban
van az a sokat emlegetett szebb jövő ?
A tanítóságnak radikálisabb része most már „követelni“
kezd. Dikcióznak, cikkeznek, gyüléseznek, tanácskoznak az érde
keltek. Az ellenzéki lapok készséggel közük a tanítóság kívánal
mait. De ott a Hold-utcában néma csend honol.
Végül mégis csak megmozdul a hivatalos fórum. Először
is komimükét bocsát közre, melyben megnyugtatni igyekszik a
háborgó elégedetleneket. Hanem hát a lavina már megindult.
A tanítóság türelmét vesztve, hangos követelésekben kívánja a
maga jogainak, teljesítését. Egy ideig azután még simításokat
végeznek a tervezeten a hold-ucaí palotában s végül a miniszter
benyújtja a törvényhozó testületnek.
Mint a csirkék egy odavetett falat után futkosnak, úgy
vetik rá magukat a tanítók a benyújtott törvényjavaslatra. De a
derült égből lecsapó villám nem okoz akkora elszörnyüködést,
mint egy-egy ilyen javaslat. Lélekzetét visszafojtva olvassa
minden érdekelt; az arcok azonban csakhamar megnyúlnak, a
csalódás morajától visszhangzik minden e szép hazában.
Mire az új fizetésrendezrs jogerőre emelkedik, máris, elég
telennek bizonyúl az igények kielégítésére. A tanítók pedig kezd
hetik ismét ott, ahol csak az imént hagyták abba: egy alapos,
igazságos fizetésrendezés szükségességének a hangoztatásánál,
követelésénél.
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És ez így tart. amíg csak tanügy, tanító, közoktatási minisz
ter, ágyú, pénztelenség stb. van e hazában.
*
Ha a mostani fizetésrendezési javaslatot elfogulatlanúl vizs
gáljuk, meg lehet állapítani, hogy haladás van benne. Az intéző
köröknek bizonyos jó akaratát sem lehet elvitatni. Azonban egy
rendkívüli fontos dologról következetesen megfeledkeznek a
tervezők. Ők ugyanis alapúi mindig az előbbeni fizetésrendezést
tekintik és ehhez mérik a javítást. Teljesen figyelmen kívül hagy
ják a szomorú, súlyos közgazdasági viszonyokat és az elvisel
hetetlen drágaságot. Ez az oka annak, hogy egy fizetésrendezés
sem elégítette ki a tanítóságot, egyik sem felelt meg a hozzá
fűzött várakozásnak. Hiszen nem a gyakorlati életből merítették
és úgy nem is annak szól. Csak a papíron van meg tulajdon
képpen, tehát elméleti axióma csupán.
0
•
De hadd szóljak néhány szót a mostani rendezés ügyérő!.
Nem célom annak ismertetése, hiszen mindenki bőven megis
merhette a napi- és szaklapokból, hol részletesen közölték. Én
csak egyik-másik helytelen beállítását akaróm röviden bírálat tár
gyává tenni.
Helytelen pl. a javaslatnak az az intézkedése, mely szerint
az ötödéves korpótlékokról nem történt gondoskodás. Ez a
hiba annyival inkább kirívó, mert míg a tanároknál, amellett
hogy a kvalifikáció arányában jobbak és kedvezőbbek az elő
lépési viszonyok, még a korpótlékok is megmaradtak.
Szembetűnő hiba továbbá az is, hogy a javaslat szerint a
tanítók nem az állami tisztviselők XI., X. és IX. fizetési osztá
lyába jutnak. Ez az intézkedés már csak abból.a szempontból
is helytelen, mert így szinte kizárt dolog, hogy a tanítóknak
valaha megnyíljék a Vili. fizetési osztály. Ha pedig az állami
tisztviselők újból fizetésrendezést kapnak, az úgy a dolog
természeténél fogva nem fog automatice kiterjedni a tanítókra is.
Az egész javaslaton egyébként végigvonúl az a hátrányos,
sértő megkülönböztetés, mely a tanítókkal továbbra is érezteti,
hogy ők nem olyan tisztviselők, mint az- állami tisztviselők.
A javaslat szerint az állami és nem állami tanítók közti
különbség kiküszöbölésére nagy lépés történt, bár végleg még
sem nyert elintézést; pedig ezt a kérdést teljesen megoldani
csakis most lehetett volna.
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Végzetesnek lehet jelezni azt a rendelkezést, mely szerint
a magasabb fizetési osztályba való emelkedést kinevezéstől teszi
függővé a mininiszter. Evvel az intézkedéssel a tanító teljesen
ki van szolgáltatva felettes hatósága esetleges szeszélyeinek. Ha
a tanító nem úgy táncol, ahogy a felsőbb fórumok húzzák neki
a talpalávalót, egyszerűen nem terjesztik fel előléptetésre.
Eddig úgy volt, hogy a tanító a törvényszerüleg biztosított
fizetésemelkedéstöl csak fegyelmi ítélettel volt megfosztható.
Nem tökéletes eljárás ugyan ez sem, de mégis bizonyos tám
pont és garáncia. Ezentúl a tanfelügyelő, illetőleg az iskolafentartó titkos relációja szerepel az előbbi helyett. Ez az intézkedés
elszomoritóan egyoldalú, mert a nyilvánosság teljes kizárásával
dönthetnek a tanító közvetlen feljebbvalói sorsa felett.
Különösen sértő ez az eljárás a felekezeti tanítókra nézve,
mert megint csak az iskolaszék — melynek létjogosultsága már
rég megszűnt, hiszen nem élni, csak visszaélni tudott hatalmával,
no meg az esze is árendában szokott lenni — és a pap kezébe
kerül a tanító amúgy is eléggé ingadozó hajócskája, mely sorsát
cipeli
Egyik-másjk papnak természetesen szörnyen imponálhat,
hogy szava, Ítélete döntő befolyással lehet a tanító jövőjének
kialakúlásában. Ha a tanító esetleg tiltakozni próbál az esetleg
elfogult beavatkozások ellen, vagy ha a pap parancsainak ellent
mondani merne ; ha politikai pártállása eltér ; ha a tanszabadság
szép elvére helyezkedve, modern áramlatokat visz iskolájába,
melyekkel a főúr esetleg nem ért egyet; szóval, ha tanító akar
lenni a tanító és a lelkésznek ez valami oknál fogva nem tet
szik: hát ott van a mumus, a titkos minősítés és az a szeren
csétlen tanító akár az Ítéletnapig is megmarad a XI. fizetési
osztályban. Ennyire mégsem lett volna szabad az egyház hatal
mát kiterjeszteni az iskolára, amely utóvégre is kultúrintézmény
és mint ilyent ne tegye annyira függővé az egyház felkent
szolgáitól.
*
Magyarországban még mindig általános az a nézet, hogy
a tanító csak az ábécét meg az egyszeregyet tudja csupán,
ennélfogva végzett miinkája sem valami nagyfontosságú, amely
hez különben mindenki érteni akar. Mennyi keserűséget kény
telen eltűrni ezért ez a tanítói kaszt. És mert oly végtelen birka
türelemmel kínlódik, szenved, vár, hisz, remél, tűr, azért ütik hol
jobbról, hol balról.
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Mikor érkezik el már egyszer az az idő, midőn az a 40000
tanító egy akarattal, önérzettel telt hangon odaáll a társadalom
elé és azt kiáltja: ne hitegess, ne áltass tovább! Kívánom, hogy
megadd, amit megadni legfőbb kötelességed saját érdekedben.
Add meg, amit elődeim már rég kiérdemeltek és én is azon
fáradozok: tisztességes megélhetést és állásomnak a meg
becsülését !
Mikor lesz az? Talán soha! Ezt elérni csak a becsüles
egyesülés utján lehetne. De hol van az? Úgylátszik, a mai
tanítóság nem alkalmas erre, mert a tanítók zöme széthúz ; nem
bizik az egyesülés hatalmában ; nincs áthatva ennek jelentőségé
től, fontosságától.
Ezt a tételt nem is kell sokáig bizonyítani. Ott van a nem
rég alakúit Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének
tanítói szakosztálya, amelynek létezéséről igen sok falusi tanító
nem is tud. Akik pedig tagokúi beléptek, azok közül is igen
sokan megbánták ezt és ennek fejében nem tesznek eleget vál
lalt kötelezettségüknek, nem fizetik be azt a csekély 2 K tagsági
illetéket sem. Ilyenformán nemsokára ott tartunk, hogy a szóbanforgó tanítói szakosztálynak kétféle tagjai lesznek csupán : olya
nok, akik még nem léptek be, és olyanok akik már kiléptek.
•
Régi panasz, talán egyidejű a legrégibb tanítói állással,
hogy nincs tekintélyünk. Hát persze, hogy nincs. Mert minél
nagyobb a fizetés, annál nagyobb a tekintély, hiszen a mai
erkölcs szerint: pénz = becsület, tisztesség, ész és tekintély.
Ha nem adják meg a kifejtett munka után járó, bennünket
jogosan illető fizetést, hát igyekezzünk azt megszerezni olyan
úton-módon amilyenbe éppen belekényszerítenek. Taktikát kell
változtatni és nem a zsebbe szorított ököllel dúlni-fúlni.
A tanítóság általános nyomorúsága sok furcsa dologra
tanítja meg az embert. Ha tovább is úgy rendezik a tanítók
fizetését, ahogy eddig rendezték, ma-holnap legalább is a
„szamár“ jelző illeti azt, aki Magyarországon a-tanítói pályára
lép, mert a kapcabetyárnak is jobb dolga van itt, mint akárhány
tanítónak.
Vessünk csak egy pillantást a falusi iskolákra, a kultúra
u. n. templomaira, azoknak felszerelésére és hasonlítsuk össze
a — börtönökkel. Modern, kényelmes berendezésű, higiénikus
szempontból kifogástalan épületek egyfelől; roskodozó, sötét,
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szalmafödéles, nyirkos viskók másfelől. A börtön lakói ponto
sabban és dúsabban kapnak ebédet mint a nemzet kultúrharcosai.
Önkéntelenül is arra gondol az ember, hogy az a nevelés,
mely idealizmust önt a fiatalság leikébe, mely nemes érzésre és
nagylelkű cselekedetekre neveli az új nemzedéket, a mai rideg
korban csődöt fog mondani. A tapasztalat szerint ez az iskola
csak koplalásra tanít, tehát helytelenül cselekszi, aki belejár.
Vájjon lehet-e tekintélye, varázsa annak a neveléstudománynak,
amelynek mesterei majdnem koldulnak?
*
Hogy tekintélyünk oly csekély, azért nem szabad mindig
a mostoha viszonyokat, vagy a közömbös társadalmat okozni.
Maga a tanítóság is nagyban hozzájárul ennek a félszeg álla
potnak az öregbítéséhez. Sok a tapintatlan, ostobasággal hatá
ros, hiú ember közöttünk és még több az irigy. Rendkívül
nagy azoknak a száma is, akik saját érdekük előmozdításánál
egyebet nem ismernek. Közügy, az előttük spanyol falu.
Ebből aztán a torzsalkodások egész sorozata következik,
miközben a tekintély hámlik, mint a vakolat a régi falról.
Ott van pl. a kitüntetések kérdése. Egyik-másik tanítónak
sok egyéb gondja között gomblyuk-fájdalmai is vannak. Hát jó,
ha már ambíciója nem hagyja pihenni, hát fáradjon, futkosson,
kilincseljen valamilyen kereszt után, (mintha nem volna elég
kereszt neki, hogy tanító !) ez magánügy. De ha aztán száját,
illetve gomblyukját holmi ezüstkereszttel tömik be, az már a
tanítóság sérelme. Nem lehet célja az össztanítóságnak, hogy a
póstaszolgával, vasúti őrrel stb. egy kalap alá kerüljön.
A hivatalos testületeknek elsőrendű kötelességei közé sorol
nám, hogy az ilyen megbélyegző kitüntetések ellen kérlelhetetlen
irtó háborút folytasson. Minden tagra nézve kötelező határozatot
kellene hozni, hogy lealacsonyító kitüntetést elfogadni nem
szabad.
Ha valaki mindenáron kitüntetést óhajt és erre érdemes,
azt az egyesület vezetősége — mint erre leghivatottabb fórum
— terjesztené fel az illetékes hatóságok útján a király elé.
Amely tanító pedig ennek megkerülésével, más úton valamilyen
ezüst-kereszthez jut, azt bojkottálni kell, amíg csak lehetetlennénincs téve.
Sok-sok mondanivalóm volna még azon okokról, melyek
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a tanítóságot kizárják a kiváltságosak osztályából, de egyelőre
elég ennyi. Máskor majd egyébről.
Elvitázhatatlan tény, hogy úgy a társadalom, mint a hiva
talos körök a tanítói állás értékelésénél mindig csak a tömeget
látják és bírálják, és soha sem az egyént, ennél fogva sokkal
alacsonyabb nívóra szállítják a tanítói állást és a tanító munkáját,
mint ahogy azt egyesek megérdemelnék.
Ebből mi a tanulság ? Az, hogy a 40000 tanító között sok
a kivetni való elem. Vessük ki és a tanítóságnak más lesz a
pozíciója! Más bizony.
Dulcis.

/

T anítói fizetés-rendezés és más egyebek.
Éjfél után egy óra. Most érkeztem haza Budapestről az
Országos Tanítószövetség permanens bizottságának esti üléséről,
hová az Evangélikus Tanítók képviseletében voltam hivatalos.
Míg odajártam, azalatt hozta a pósta „Evangélikus Népiskoláink
4-ik számát, melyet a késő éjszaka dacára is átlapozgattam.
Múltkori tudósításomnak és felhívásomnak tehát meg lett
a feltételezett sikere: két tanítótársamis elmondja az Ev. Népisk.
ezen számában jogos panaszát és észrevételét a fizetésrendezés
törvényjavaslata tárgyában. Bár még többen is hozzászólnának,
nyilatkoznának, mert úgy-e bizony néma gyereknek az anyja sem
érti a szavát? De hogy Antal György mért ront nekem, azon,
ha reggelig „elmélkedtem“ volna is, nem tudtam volna igaz
ságos okot találni. Hiszen ő is azt mondja: „túlheveskedők ne
legyünk“ és én is azt mondtam, hogy „különösen reánk feleke
zeti tanítókra vonatkozóan sérelmes a törvényjavaslat és ezért
igen sok panasznak lesz majd tárgya.“ Mindazonáltal elfogadom
fiatal kartársamtól a leckéztetést, a törvényjavaslat javítása érde
kében történt miniszteri és minisztériumi újabb deputáciozásaink
sikertelensége után, arra nézve, hogy bizony nem zengedezhetünk hozsannákat, tehát „hálás elismerést“, sem a miniszter
úrnak, még kevébsb'é a Képviselőház közoktatásügyi bizottságá
nak, mert alig vették figyelembe a törvényjavaslat különféle
sérelmeire rámutató figyelmeztetéseinket, valóságos könyörgé
seinket. Csak annyit szabadjon a leckéztetésre megjegyeznem,
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hogy könnyebb mesterség ez, mint másokért önzetlenül dolgozni
és fáradni!
Nem egészen tárgyilagos továbbá fiatal családapa-kartársunk
mai jövedelmének és a Zichy-féle törvényjavaslat szerintinek öszszehasonlításában sem, mert elfelejtette az 1912. évi leközölt
bevételeiből a (4, 7, 9, 10, 12, 13 tételekben felsorolt 471 koronát
kitevő) külön munkásságának díjazását a javaslat szerinti 1860
koronához hozzá adni. A miből csak azt kívánom kimagyarázni,
a mit állítottam : hogy fiatal tanító utódaink még is kedvezőbb
helyzetbe jutnak az új fizetési törvény életbelépése után, mint a
már 1893 előtt szolgálatot teljesítő öregebb tanítóság.
De sem célom, sem kötelességem a kegyetlenül rideg fizetés
rendezés védelmezése. Legnagyobb hiányait és sérelmeit mesteri
éllel tárja föl „Őrihodoson F. K.“ kartárs. Ilyen felszólalásokkal
és feljajdulásokkal kellett volna elárasztanunk a napi sajtót, magát
a minisztériumot és e Képviselőház közoktatási bizottságát. El
is küldöttem azonnal egész cikkét a jövő (február 23) vasár
napra összehivandó tiltakozó tanítói kongresszus előadójának:
Balogh Károly nagyváradi tanítótársunknak, hogy megismerhesse
belőle evangélikus tanítóságunk, úgy látom, egyik jeles tollfor
gató tagjának véleményét
Mégegyszer is megleckéztethetne Antal Györgyünk, azzal,
hogy ha a szakosztályi elnök Alexy, mért nem ő irt eképen ? És
én újra elfogadnám a leckéztetést, mert nem tehet arról a bagoly,
hogy a fülemüle szebben énekel nálánál. Fogjunk azonban
össze és támogassuk egymást: a bagoly huhogásával, a csalo
gány dalával, a vércse körmével. Csak strucmadarak ne legyünk
továbbra is mi evangélikus tanítók, akik a homokba dugott fej
jel sem nem látunk, sem nem hallunk, — de nem is láttatunk,
nem is hallatunk magunkról a fórumokon ; némaságra kárhoztat
bennünket a szétszórtság és széttagoltság.
Megírtam már néhányszor, még többször hangoztattam
jártomban-keltemben, hogy én csak kiáltó szó vagyok a pusztá
ban és várom a Megváltót, a kinek átadjam a vezérséget. Addig
is azonban támogatást kérek igen tisztelt kartársaimtól, mert itt
az idő a munkára, torlódnak az események, fontos elhatározások
és messze kiható változások előtt állunk. A közoktatásügyi
minisztériumban teljesen kész a nyugdijrevizió, talán márciusban
már tárgyalásra is kerül. Ugyancsak sürgősen dolgoznak ugyan
ott a Tanítók Pragmatikáján. Sajátos külön érdekeink is kívánják
a halaszthatatlan elintézést, milyenek : kántori díjazásunk elkülö-
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nítése a tanítói fizetéstől és ennek megfelelően kántordijazásunk
összegének erejéig az Egyetemes egyházi nyugdíjintézetbe való
fölvételünk elintézése; — továbbá számarányunknak és fontos
munkakörünknek megfelelő képviseltetésiink kérdése az egyház
kormányzat és iskolai bizottságok minden fokozatán. Itt a zsinat,
hogy egyházi alkotmányunk hiányait, hézagait javítsa. Tollat a
kézbe Kartársak! az „Evangélikus Népiskola“, az Orálló is ren
delkezésünkre állanak, mert újabban ez a főleg lelkész testvé
reink által olvasott lap is készséggel fölajánlotta hasábjait az
evangélikus tanítóságnak. Itt lesz, valószínűleg a húsvéti szünet
ben az Evangélikus Tanárok és Tanítók országos egyesülétének
tavaszi közgyűlése és ezzel a mi Elemi iskolai Szakosztályunk
ülése is. Szívesen fogadok bármiféle információt, kívánság nyil
vánítást, figyelmeztetést, utasítást bármelyik Kai társunktól, még
ha nem volna is bejegyzett tagja szakosztályunknak. És nem
kell ehhez hosszú fárasztó cikkezés sem, csak egy-egy rövidke
levél Hozzám címezve ! Ellenben a némaság, a hallgatás eler
nyeszt, megfojt minden haladást, előrejutást és jogos érvé
nyesülést.
Czegléden, 1912. február 15-én.
Alexy Lajos.

A fizetésrendezósi törvényjavaslathoz.
Szakosztályi elnök úr azt mondja, hogy szóljunk hozzá az
új törvényjavaslathoz többen is és sorolja elő ki-ki a magára
nézve sérelmeseket, de ne legyünk túlheveskedők.
Már bocsánatot kérek, de akkor, midőn a tanítóság elkese
redése a legmagasabb fokra hágott, hogyan lehetne nyugodtan
hozzászólni egy ilyen fizetésrendezéshez, amely, mint egyik
kartársunk nagyon találóan mondja, hogy rendezésnek ugyan
rendezés, de javításnak sajnos nem az — ha csak annak nem
vesszük a 200 K-val emelt kezdő fizetést. Én nem hiszem, hogy
ez a rendezés az országnak csak egy tanítóját is kielégítené. És
nem is lehet reményünk, hogy nagyobb, megnyugtatóbb módo
sításokkal emelkedjék törvényerőre, hisz a bizottságok már
letárgyalták s elenyésző csekély módosításokkal elfogadták.
De nézzük csak a fizetésrendezési javaslatot. Kezdő fizetés
1200 K. — az elérhető maximum 3200 K. Jó. Szerény nézetem
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szerint ezzel úgy a hogy csak kibékülnénk. Az a fiatal 19—21
éves kezdő tanító, aki a képzőből kikerül, valahogyan meg tud
élni az 1200 K-ból, és annak a testileg megtört öreg tanítónak,
ki 40 éven át szívta az iskola levegőjét, szinte elég lehet (akkor
már csak másodmagával) a 3200 korona. Azonban a tanító falu
helyen, ahol pedig a legtöbb tanító működik, mintegy kénysze
rítve van arra, hogy családot alapítson. Néhány év múlva egy
két gyermekkel megáldva, hogyan él meg az 1400 - 1600 K-ból?
Hát később amikor a gyermekek száma még szaporodik s már
a nagyobb, talán nagyok taníttatásáról kell gondoskodni, pedig
a fizetés csak 200 koronákkal emelkedik. Mitévő legyen akkor ?
Azt mondhatják erre azok, akik nem a t a n í t ó k s z e m 
ü v e g é n nézik a dolgot, hogy ne nősüljön ha nem tudja
eltartani a családját. Hát uramfia 40 éves korában gondoljon a
tanító a családalapításra? Mert a fizetésrendezés szerint csak
akkor lenne annyi jövedelme, hogy arra gondolhatna.
Ha a magas kormány segíteni akar a tanítóságon, a tanító
ság helyzetén, úgy tenné azt akkor, adná a biztos megélhetést
arra az életkorra, amikor legnagyobb szükségünk van rá. Ezt
elérhetnénk, ha a kezdöfizetésről a 111. osztályba s ennek
fokozataiban 400 K., a II. o. fokozataiban 200 K. és az I. o.
fokozataiban 100 K. lenne az emelkedés. Ez inkább kifejezője
lehetne azon jó indulatnak, amelyet a nm. miniszter úr már
oly sokszor említett s a tanítóságot is jobban megnyugtatná.
A kántori fizetést mint teljesen külön álló foglalkozás dijat,
teljesen külön kell választani a tanítóitól. Hisz azt bárki is belát
hatja, hogy külön munka, külön díjazást érdemel. Ez így is
van mindenhol. Miért épen a tanítók legyenek itt is kivételek?
Végül a tanítók, legyenek akár az állam, a község, vagy
hitfelekezet szolgálatában, egyenlő munkát végeznek, tehát a
méltányos és igazságos elbánás az, hogy javadalmazás tekinteté
ben is teljesen egyenlők legyenek. Mi ép úgy szolgáljuk az
államot és csak oly jó honpolgárokat nevelünk a hazának mint
az állami tanítók, ha nem is vagyunk közvetlen az állam szolgá
latában. Egy munkát végzünk, egy célra törekszünk, tehát joggal
kérhetjük az egyenlő díjazást,
Tehát ez az a várva várt fizetésrendezés, melytől, mielőtt
megismertük, sorsunk jobbra fordultát vártuk. Vártuk..............
de hiába I Küzdhetünk a gondterhes élettel, a drágasággal úgy,
mint eddig. És mégis a miniszter úr csudáikozik, hogy a
javaslat még mindig nem elégiti ki a tanítóságot.
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De mi azért még mindig ne csüggedjünk el, bizzunk a
jobb jövőben. Különösen tekintsünk föl bizalommal az egekre
a mindenhatóhoz, akinek ismeretére, imádására tanítjuk a gond
jainkra bizott kis csemetéket, ő gondoskodik rólunk. Aki segít
ségünk volt mindezideig, megsegít '^bennünk ezután is. Úgy
legyen ! Csak bízzunk............bizzunk.
Nagybarátlalu.
Erős Sándor

A zsinati törvények egy m ostoha
intézkedéséről.
Irta Korltsánszky Ottó egyházközségi felügyel'.

Rövidesen kerekes húsz esztendeje lesz, hogy az 1891—93
évi egyetemes zsinaton hozott s egyházunk alkotmányát képező
törvények kihirdettettek és hogy egyházunknak minden ügyét
ezen törvények §-aiba foglalt rendelkezések szerint intézikha kulturhistóriai és gazdasági vonatkozásban vesszük szem
ügyre a világ alakulását, az új eszméket termő és irányelveket
szabó korszakok egyike sem produkált olyan óriási változást
visszamenőleg egész a renaisanceig, mint a XIX. század utólsó
évtizede és azt követőleg a XX század első decenniuma A társa
dalmi kasztok abszolút megbontásával megszűnt, hogy az egyik
minden jogot prejudikálhasson magának, mig a kötelességek egész
terhét a másikra rakja. Az élő energia az előtérbe lépett gazda
sági kérdésekkel a nagy differenciálódottság kiegyenlítésére töre
kedett. S mig az egyik felet mint támadót vitte bele a nagy
harcba, a másiknál a kiváltságosok részéről nagyon is érthetőn
féltett hatalmi túlsúly elvesztésén aggódás következtében olyan
védelmi-ellentállást váltott ki, amelyen jó ideig megtörött minden
új rendszer teremtésén fáradozó igyekezet. A „siker“ útját azon
ban egyengetni kezdette az, hogy a maga érdekében folytatott
védelmi osztály egy egy szubjektivitáson felül emelkedni tudó
tagja megértette a másik osztály támadásának jogos voltát s a
békés érdek-kiegyenlítődés hasznát átértve, bizonyos koncessiókra
hajlandónak mutatatkozott. Ez a történelmi materializmuson fel
épülő, — hogy úgy mondjuk — sorbontó új erőt jelentett a
„támadó-“ félnek, amelyet törekvéseiben elő is segített.
Én ezen a XX. század eszme kialakulását irányító harcban
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nem csupán az idegen anyagi-gazdasági kérdések érdekében
folyó küzdelmet látom meg, amelynek objektive vett igazságos
eldőlte a társadalmi produktiv-erő olyan elosztódását biztosítja,
aminek hasznát nem csak a jogban megerősödő osztály tagjai
látják, de amely érezhető lesz a társadalom minden rétegében s
főleg a társadalmi osztályok összemüködésének eredményében.
Azonban meglátom azon sokkal mélyebben rejlő indító okokat
is, melyek a harc végigküzdésére serkentenek, hogy aztán egy
a mai kor szellemének megfelelő olyan alakulást hoznak létre,
amelyen egészséges és közhasznot teremtő eredményes munkál
kodás indulhat meg . . .
Lássuk mennyiben szorul a ma még érvényben levő, az
egy év múlva megváltoztatandó és a kor szellemével való össze
egyeztetésre váró zsinati törvényeinknek egyik mostoha — s
többé nem tartható — intézkedése ezek szerint való átalakításra'
A zsinati törvények 11. §. szerint egyházunkban minden
hatalom az egyházközségből ered a 12. §. imperative kimondja, hogy
az egyház ügyeiben a lelkészi és világi elem egyenjogú. Ez az elv
keresztül is van víve, amiről meggyőzhet az, hogy több egyházközségnek felsőbb hatósággá egyesülésén, az egyházmegyén (79 §)
annak közgyűlésein (85. §) a hitéleti és lelkészi érdekek megvé
dése céljából h i v a t a l b ó l tagjai az egyház községek lelkészei,
a hitközség világi elemeinek érdekeinek képviselőjeként pedig a
felügyelő. Van azonban még valami, ami érdek képviseletre szo
rul ezek „az egyház veteményes kertjei“, az iskolák. Nos háezekről is történt gondoskodás. Ugyanis ugyancsak a 85. § b)
pontja alapján hivatalból tagja a nevezett közgyűlésnek a fő- és
középiskolák és önnálló tanítóképző intézetek felügyelői és igaz
gatói. És nehogy azt higyjük, hogy a tanítók — a népiskolai
ügyek eme az állam-, nemzet-, társadalom, egyház tekintetéből
egyaránt legfontontosabb kultur intézményük — első sorba
veendő szószólói ki vannak onnét rekesztve, citáljuk az utóbb
nevezett § c) pontját, amelyszerint az annyiszor két egyházköz
ségi küldött mellett, ahány rendes lelkésze van az egyházközség
nek, ugyancsak választás alapján 1—1(1) képviselőt küldhetnek az
egyházmegyei tanítóegyesületek.
Íme ez a mostoha intézkedés, amely nagyon távol marad a
protestantizmus haladó-liberális szellemétől. S hogy ezzel mondott
igazunkat teljesen kidomborítsuk, rá kell mutatnunk a 87. § g. h.
és o. pontjaira, amelyek kellőképen igazolják, azon kívánságok
teljes jogosultságát, hogy a fentebbi érdekképviseletek mellett az
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egyházmegyei közgyűlésen tárgyalásra kerülő iskolai ügyeknél
ezen ügyek érdekképviselőinek — a tanítóknak — nem csak
jelenlehetősége, de — a másik két érdekképviselettel egyenlően —
h i v a t a l b ó l v a l ó jelenlétük biztosíttassék.
A tanítók — társadalmi osztálytagozottságunk eme „páriái“ —
sziszifusi munkával sem tudják maguknak azt a pozíciót biztosítani,
ami őket magyarázátra nem szoruló, jelentős nemzetépítő föla
datuknál fogva megilleti. Amely országnak kulturális előre haladását
legjobban biztosító ezen osztálya mostoha elbánásban, sőt mint
láthatjuk, kitagadásban részesül, az magának ássa meg a sírját.
A progressió jelszavát hangoztató és magát a progressiót jelentő
protestantizmus, mely éppen ennél fogva nemzetünk előrejutásá
nak főzáloga s támasza kell, hogy legyen, szelleme ellen cselek
szik, amikor iskolai és tanítóügyek elintézésénél — úgy szólván —
teljesen nélkülük, az ennél irányításra elsősorban hivatottak nél
kül cselekszik !
A tanítóság a fölemlített gazdasági erők igazságos eloszlása
érdekében évek óta kitartó harcot viv s — ime a közelálló si
ker — a társadalmi osztályok össze működésének eredményében
is érezhető lesz. Nem késhetik tovább, hogy a tanítók jogos
törekvéseit ne épen mi, a liberális és haladó szellemű protestáns
egyházak értsük át — legelsőbben — és honoráljuk azt érdem
szerint. S ezek átértését nyomon kell követni iskola-ügyünk első
rendű érdekében álló azon törekvésnek, amely szerint a jövő
évben egybeülő zsinat a most még életben levő törvények szel
lemén olyan változtatást létesítsen, amely az iskolai és tanítói
ügyek intézésénél tanítóinknak több befolyást biztosít. E célból
kívánatos volna, hogy a lelkész és világi felügyelő mellett a
tanító is legyen h i v a t a l b ó l tagja az egyházmegyei gyűlésnek
s e mellett az egyházmegyei elnökségben a tanítóság képvise
lőjének is biztosíttassék hely.
Csak is ezzel a protestantizmus szellemében történő csele
kedetünkkel fogjuk tudni elérni azt, hogy egyházunk tanítósága
minden igyekezetével rajta legyen, hogy a köz hasznát jelentő s
neki legszebb elismerését képező „jó tanító“ jelzést érdemelje
ki. Ha nem tesszük meg, ha a tanítóság továbbra is mostoha
gyermeke marad egyházi társadalmunknak, úgy lássuk a követ
kezményeket, de azokért mi feleljünk majd !
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Dal a m uskátliról.
Legkedvesb virága
Az édes anyámnak
Bár volnál te dísze
Minden kicsi háznak

Délceg magyar legény
Tűzne kalapjára ;
Nem vásári rongyot
Akasztgatna rája.

Zöldelő leveled
Vinne reménységet,
Felső piros bimbód
Magyar szívességet.

Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

Viruló hajadon
Diszülne teveled.
Zsoltáros könyvébe
Zárná a leveled.
Ipolyvece.

föld teremjen
virágokat:
szív viseljen
szokásokat.

— Legkedvesb virága
Édes jó anyámnak,
Légy mielőbb dísze
Minden kicsi háznak I
Bedőkné.

A diófa alatt,
x.
(Vége.)

Kimentem a kertbe. Kerestem a méhházat. Nem is anynyira a szemem, mint a hang jelezte az irányt. Erős, zuhogó
köhögés hallatszott. Igen arra. Ott van Szabó bátyám. Benyitok
hozzá. Ott feküdt egy — nyoszolyán. Láttomra felkelt. Arca
fakó; megnyúlt. A 37 éves ember tán 50 évesnek látszott. Teséről ráncokban lógott le a bő ruha, mely talán gazdájánál is
dősebb lehetett Színe hagyott és vásott. A testet a betegség,
— a ruhát pedig az idő, a használat egyformán megviselték. —
Szánalom volt ez alakot látni, ő t leültettem vissza nyoszolyájára, — én pedig egy ott levő tuskóra ültem le. — ö kezdte
el a beszédet. Tompa, recsegő, fuldokló volt a hangja.
Engem a megilletődés, a bánat fogott el s úgy éreztem,
mintha valaki a torkomat szorongatná. Képtelen voltam beszélni.
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Ől pedig a köhögés gátolta a beszédben. Látván, mily nehezére
es.ik azaz egy két szó is, kértem, hogy ne beszéljen.
— Eh ! úgy sem soká tart már az egész. Minek kíméljem
magamat. Érzem, hasztalan. Már vége, — mondá akadozva.
Pedig de kellene még az életem, — családomnak. Igen annak.
Eddig inkább hivatalomnak éltem. Teljes erőmből. Tán azon
fölül is. Azért lettem áldozatává. S mit nyertem? Ezt a gyötrő,
kínzó betegséget,
mely tudom, hogy sírba visz. — Tudom,
de nem mondom családomnak, minek az? lesz még elég idejük
a bánatra, a szomorúságra. — Csak még két hónapig éljek.
Csak addig. De addig élnem kell. — mert akkor leszek nyugdíj
képes. Akkor nyugodtan halok meg. Lakásuk — szegény csa
ládomnak — lesz, mert a feleségem 350 forint hozományán
vettem egy kis házat. Ott a falu végén. Közel a temetőhöz.
Legalább nem kell nekik messze fáradni, ha meglátogatnak. Ha
meglátogatnak! — 400 forintért vettem. Még 150 forinttal adós
vagyok az uraságnak. Halálom után majd a tehén és disznó, —
no meg ennek a méhesnek az árából kifizethetik az adósságot.
A nyugdíj — 120 írt — pedig megmenti őket talán az éhenhalástól. Eggyel úgy is kevesebben lesznek, — mert anyám, —
aki most halódik, — talán nem éri meg ezt a bekövetkező nagy
nyomort. Feleségemet és gyermekeimet pedig nem hagyja el az
Özvegyek és árvák gondviselő Istene ! Amim pedig az enyém
volt, — mind kiosztottam — másnak. — Mint a méhe, — másnak
gyűjtöttem- — Éltem mindig másnak, a hivatalomnak, embertár
saimnak s családom nyert — koldusbotot, — magam pedig egy
sorvasztó betegséget, mely kinoz mig sirba nem dönt; mig ki
nem köhögöm a lelkemet. Nekem, nekem majd elég lesz az a
koporsó, melyet gyülekezetem odaadó fáradságomért hűségemért
majd ád. Hogy igaz munkása voltam a tanügynek, gyülekezetem
nek, — hivatalomnak — tudja azt a gyülekezetem, tudja min
denki, talán ön is, — de legjobban a mindenttudó Isten ! Elfá
radtam, elnyomorodtam Sokat dolgoztam, még többet nyomo
rogtam, — most már pihenni térek nemsokára. —“
Mig ezt szakadozottan mondotta, addig végezetül oly
fuldokló roham lepte meg, hogy azt hittem miszerint csakugyan
kiköhögi még a lelkét is. Egészen beleizzadt. De jól láttam, hogy
könnyei is hullottak. A testi vagy lelki fájdalom sajtolta-e ki ?
Talán mind a kettő.
Nem tudtam tovább maradni. El! El innen e szomorúság
tanyájáról.
Pár szóval vigasztalni próbáltam.
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Fáradtan, elutasítólag legyintett csontvázzá aszott kezével
mint akinek már minden mindegy.
Elbúcsúztam tőle.
— Isten vele ö c sé m ! — nyögte — tartsanak meg jó
emlékezetükben.
Siettem el, — kifelé. Nejéhez is egypár biztató, vigasztaló
szót intéztem. A tanítófiuk is odajöttek búcsúzni. Soha de soha
szívesebben nem adtam ajándékot — persze bucsufia cim alatt —
valakinek, mint ezeknek. Majdnem futva mentem e siralomtanyáról
mert nem akartam, hogy lássák fájdalmam kitörését! Hiába! Ott
kinn a túlsó szeren egy vén akácfának dűltem s mert senki nem
látott, ott engedtem szabad folyást könnyeimnek.
Némileg megenyhülve, — de természetesen még most is
mélyen megilletődve, — elszomorodva s Szabó kartársamnak
gyászos tanítósorsán tűnődve érkeztem vissza mulató rokonaim
hoz. — Többen voltak együtt. —
Ott a sirás, — itt a nóta járta. — Csakúgy virítottak már
— a jóléttől, — meg — egyébtől.
Leültem én is közibük.
— Régen vártuk már sógor urat. Sokat időzött ott a taní
tónknál. Pedig kár volt. Jobb lett volna itt közöttünk, — mondta
egy csókaszemű, ravaszarcu nyurga rokon, Petyek Andor nevű —
hiszen úgy is hálni jár bele a lélek. S erre a sületlen megjegy
zésre úgy ő, — mint a többiek jóízűen röhögtek.
Engem pedig bosszantott nemcsak a megjegyzés tartalma,
hanem még jobban — a hangja, de leginkább a megjegyző
kaján arca s szívtelen modora. — Persze tán az is tette, hogy
még az előbbi látogatás hatása alatt voltam.
— Hagyják békében azt a derék jó embert! — mondám
komolyan.
~~ Hát hiszen jónak elég j ó ! felelt Petyek Andor.
— De meg szorgalmas és jó tanítói mondám határozottan
— No ! szorgalmasnak is szorgalmas 1 felelt Petyek
— Szelíd, mindenkivel jóltevő, barátságos ember mondám
én bosszankodva.
— Hm! Barátságos is volt, mig szegény volt az istenadta!
Pedig eleget fizettünk neki. De éppen olyan rátarti lett, mint
minden úr, mióta kigazdagítottuk, mióta a zsellérházat megvette,
melyben az urasági csősz lakott.
A többiek közül is néhányan helybenhagyólag biccentettek,
amire Petyek öntelten tovább folytatta:

— Eh! Jobb volna már, ha meghalna, hogysem ily soká
halódik. Aztán csak ne nekünk kellene eltemettetnünk, mert az
is költségünkbe kerül.
Ilyen emberi hitványság és cinizmus láttára ingerülten
ugrottam fel. Agyamat elfutotta a vér.
— Hálátlan kígyók ! kiáltottam vadul dühömben, — s keze
met ökölbe szorítottam, hogy ez embernek szeme közé vágjak,
de . . . szerencsémre, feleségem aki mellettem ült lágyan, simo
gatva megfogta kezemet s szelíd jóságos szemével rám tekintve
mondá:
— Ugy-e Géza hazamegyünk?
— Haza! Fogjatok! mondám indulatomból magamhoz térve.
— Jó lesz! mondá mosolyogva.
Bizony jobb is volt; mert különben mint mondám szeren
csémre, — még ugyabban járhattam volna — mint — Székely Pál.
K oczor M árton.

Egyesületi

él et .

A z a la i á g . h ev e g y h á z m e g y e i ta n ító -e g y e sü le t
legutóbbi közgyűlését egy szép, — ünnepély számba menő, —
esemény tette nevezetessé. BereczkyGéza meneshelyi tanító, az
egylet elnöke, 25 éves tanítói évfordulójához jutott. Ezt az
alkalmat az egylet tagtai megragadták s szeretetüknek s elisme
résüknek lelkes óvációkban adtak kifejezést.
Egyébként álljon itt az ünneplés lefolyását magában foglaló
jegyzőkönyvi pont: „Napirend előtt felszólalt Benkő Béla kartárs.
Felszólalásában rámutat annak a munkának fontosságára és nagy
jelentőségére amit a lelkiismeretes tanító egy-egy évben végez.
Erre rámutatva, méltatja a nem egy, hanem 25 évet szorgalmas
és lelkiismeretes munkásságban eltöltött tanítói tevékenység fon
tosságát és nagy jelentőségét abból az alkalomból kifolyólag,
hogy Bereczky Géza kartársunk a folyó évvel töltötte be tanítói
működésének 25. évét. Ezzel az alkalommal úgy mutatva őt be
az egyesületnek, mint a lelkiismeretesség igazi mintaképét, s
követésre méltó példaképen állítja őt az egyesület tagjai elé.
Az osztatlan tetszéssel fogadott rövid, de tartalmas és
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meleg hangú méltatás után a következő határozati javaslatot ter
jeszti elő :
A zalai ág. hitv. evang. tanító-egylet örömmel veszi tudo
másul, hogy Bereczky Géza kartárs tanítóskodásának 25. évét
töltötte be a folyó évvel. Ezt az alkalmat megragadja és szívből
üdvözölve őt, érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti. Bereczky
Géza egyházmegyénk egyik legbúzgóbb tanítója. Iskolája szó
szoros értelmében midenkor mintaiskola volt. Fáradhatatlanul
tevékeny apostola ő a tanügynek; méltán megérdemli, hogy
hosszas, kitartó munkássága anyagilag is elismerésben része
süljön. Határozza el a közgyűlés, miszerint kerestessék meg az
egyházi hatóság azirání, hogy Bereczky Géza kartársunk részére
a tanügy terén szerzett érdemeinek méltatása és némi jutalma
zása céljából eszkölje ki, hogy az állam személyi pótlékban
részesítse.
Az egyesület ezen httározati javaslatot egyhangúlag elfo
gadta és azt határozati erőre emelte.
Bereczky Géza kartárs meghatóban köszönte meg úgy
Benkő Béla kartárs meleg hangú üdvözlő szavait, mint az egye
sület fenti határozatában, valamint a lelkes ovációban is megnyilat
kozott ragaszkodását és jóakaratát.“

K önyvism ertetés.
Isten Igéje.
E címmel indúlt meg ez év elején egy népies szentirásmagyarázó füzet. A főszerkesztő dr. M a s z n y i k E n d r e és
társa, Masznyik Gyula az első füzettel szétküldték a vállalat
programmját is a prot. lelkészi hivatalokhoz a lelkészek a fel
ügyelők és tanítók részére. Nem tudjuk, látták-e azt a fel
ügyelő és tanító urak mindenütt, de mert nagy súlyt fektetünk
arra, hogy ezt a hézagpótló, ezt az üdvös vállalatot megismerjék,
felkarolják és népünk közt terjesszék, mint a belmissziói tevé
kenység egyik leghathatósabb szervét, — kedves kötelességünk
nek tartjuk, hogy arra itt e helyen is felhívjuk összes kartársaink
figyelmét.
Az „ I s t e n I g é j e “ kizárólag Isten igéjének hirdetője akar
tenni népünk közt s főleg a családi tűzhelynél, vagyis fel akarja
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eleveníteni azokat az áldott családi istentiszteleteket, amelyek
egyházunknak a legsúlyosabb időben is törhetlen erőssége valának s ez úton orvosolni a lelki élet különböző sok s nagy
betegségét, kielégíteni a lelkek igazi életszükségletét és megújí
tani az egyes családoknak nemcsak hajlékában, hanem szivében
is a minden nemes emberi törekvés egyedüli célját: Jézus
Krisztus képét. Nem a kegyeskedő, nagyképü, farizeusságra hajló
vallásosság meghonosítása itt a cél. Ettől ez a folyóirat, amint
eddig megjelent füzeikéiből látjuk is, távol áll, tudván, hogy az
a magyar ember őszinte természetével soha meg nem fért. A
szülőktől öröklött és az egyház által fentartott erényekbe akar
az Isten igéje — minden meddő dogmatizálást, áldatlan felekezeteskedést és pártoskodást kizáró — egyszerű, népies, épitő hir
detése által életet, lelkesedést, jórakésztő szent lelket s áhítot
önteni, az evangéliom által az értelmet megvilágosítani, a protestáns
öntudatot erősbíteni, az akaratot megszentelni, szóval aminek
nagy híjával vagyunk, a családban hazánknak, egyházunknak hű
fiakat igaz keresztyén jellemeket nevelni, mert csak ilyenektől vár
hatjuk a földön Isten országának eredményes munkálását.
Az áldott célzatú vállalat a szentirási, közelebb az újtestamentomi anyagot összefüggő sorozatokban dolgozta fel. Két
sorozat már megindult, a Máté és a Lukács evangelioma. Minden
egyes füzetben 3—4 elmélkedést találunk imákkal, énekekkel. A
bevezető (1 sz.) füzet az újtestamentomra vonatkozó összes
szükséges tudnivalókat hozta. A 2. sz. füzet a Luk. evangéliomából, Lukács és evarrgélioma, Az evangeliom forrásai, Hero
des, Zakariás és Erzsébet. A 3. sz. füzet a Máté evangéliomából
a Máté és evangélioma, Jézus családfája, jézus születése. A most
megjelent 4. sz. füzet pedig Lukács evangéliomából Az áldozás,
Zakariás az oltár előtt, A néma pap, Erzsébet c. elmélkedéseket.
Olvasva a füzeteket lelkünk valóban Isteni örömmel, áhí
tattal és lelkesedéssel telik meg. Oly egyszerűek, oly vonzók,
melegek s építő gondolatokkkal teljesek. E füzeteknek egyetlen
protastáns házból sem volna szabad hiányozniok. S tollat ép
azért ragadtunk, hogy azok buzgó terjesztésére olvasóinkat a
leghőbben kérjük. Őszintén mondhatjuk, soha áldásosabb mun
kát nem végezhetnek, mintha e füzetet az iskolás gyermek utján
a családi hajlékokba beviszik. És könnyen bevihetik, — mert
oly olcsók (egy-egy füzet kép nélkül 10, gyönyörű színes kép
pel csak 20 fillér) és még minden 5 füzet után a terjesztők is
kapnak egy ingyen füzetet.
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Úgy értesültünk különben, hogy a vállalat a vezető körök
figyelmét és érdeklődését is nagyban felköltötte. A Luther-Társaság már is támogatja, sőt — úgy tudjuk, — saját kiadásába
akarja átvenni. A püspök urak — még a reformátusok is — a
legmelegebben ajánlották a gyülekezeteknek. A sajtó lelkes
örömmel üdvözölte.
Kartársak, ezt a valóban hézagpótló, üdvös vállalatot karol
juk fel mi is. A kiadóhivatal (Budapest 1. Bártfai-u. 6. sz.) a tanító
uraknak kész bizományba annyi példányt adni utólagos elszámo
lás mellett, amennyit elhelyezni gondolnak és tudnak. Fő, hogy
a gyermekek minden házba bevigyék. Akik nem akarják megtar
tani visszadhatják.
Minden hónapban két füzet jelen meg. Egy hónapban
20—40 fillér kikerül az Isten Igéjére s a lelkek üdvéért minden
családapa tarsolyából. S az igazán szép színes képek a családi
hajlékot is felékesítik.
Kötelességünknek tartottuk a szent ügy érdekében minde
zeket elmondani s legfőbb óhajunk, hogy szavunknak foganatja
legyen.

Irodalom.
Jövő Nemzedék. E sokat jelentő címen egy érdekes folyó
iratot indított meg E m b e r János Pécsen. A folyóirat a mainál
kiilömb, jobb, örömteljesebb életre képes nemzedék kifejlődését
azzal kívánja szolgálni, hogy hozzáférhetőbb modorban, jórészt
elbeszélések, példák, epizódok keretében mutat rá a magán és
köznevelés feladataira, eszközeire, tényezőire. A nevelési ismere
teknek ez a tárgyalásmódja egészen új a magyar oktatásügy,
orgánumokban. — A folyóirat január havi kettős száma a követ
kező önnálló közleményeket tartalmazza; Ko r a i c s e r e s z n y e A gyermek kora vénülését előmozdító dolgokról szól. — Az
a n y a az anyai önfeláldozás figyelembe vételére buzdít. — Az
a r a n y - ö k ö r a pénzzel való bánásra nevelés problémáját hozza
szóba. — A r á t e r m e t t s é g c. cikk a tehetség és kötelesség
harmóniájának szükségességéről szól. — A Moz i - l á z a mozgó
színháznak a köznevelés céljainak szolgálatába való állítását
szorgalmazza. A J a k a b című költemény a moralizálás hiábava-
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lóságát illusztrálja. — A J e l e s az n i n c s cimü közlemény a
tanulás módjára ad utasításokat. — A H ej t ol l ú, l i b a t o l l ú
című cikk az irás-olvasásban elért nagy haladásról szól. — A
közlemények egytől-egyig érdekesen, a figyelmet lekötő módon
vannak megírva. Eltalálják az utat a szülők szivéhez és elméjé
hez. — A kéthetenként megjelenő igen szép kiállítású folyóirat
előfizetési ára egész évre 8, félévre 4 kor. Kiadóhivatal: Pécs,
József-utca 31.
Nyíregyházi kis énekeskönyv. A nyíregyházi evangélikus
egyház tudvalevőleg elhatározta, hogy egyes vasárnapokon, vala
mint a nagy ünnepek második napjain a tót nyelvű istentisztelet
helyett ugyanazon szertartással magyar nyelvű istentiszteletek
tartassanak. Ebből a célból, hogy a tót nyelvű istentisztelekhez
szokott hivek a magyarnyelvű istentiszteleten is megtalálják meg
szokott és kedvelt énekeiket, az egyház vezetősége gondoskodott
azoknak lefordításáról és feldolgozásáról. A verses feldolgozást
az erre felkért V i e t ó r i s z J ó z s e f főgimnáziumi tanár végezte.
A mintegy száz éneket tartalmazó kis könyvecske már megje
lent s ingyen fogják az egyház adófizető tagjai között szétosz
tani. Az énekgyüjteménynek „Nyíregyházi kis énekeskönyv“ a
neve s egyik újabb tanúbizonysága az egyház föltünést kerülő,
de annál eredményesebb m a g y a r o s í t á s i t ö r e k v é s e i n e k ,
mely már eddig is oly szép eredményeket ért el.
,,Maros-Vásárhelyi Lexikon.“ Jókora, testes kötetet kaptunk
az amerikai gyorsasággal fejlődő Maros-Vásárhelyről. Helyi
Lexikon ez, mely 15 ivén, 118 cikkben a város történelmi,
nevezetesebb egyleteit, közintézeteít és ama kiváló férfiak élet
rajzát és munkásságát ismerteti, kiknek nevéről a város utcái
elkereszteltettek. Az első ilyen mű,- mely hazánkban s talán
nagyobb területen is eddig megjelent. Közvetlen vonatkozással
leginkább csak a helyiek és onnan elszármazottakra bir, de azért
igazi élvezettel és érdeklődéssel olvashatja mindenki, aki e roham
léptekkel haladó derék székely várost megismerni óhajtja. A
számos képekkel illusztrált mű ára 1 korona 20 fillér, térképpel
2 korona, mely összeg előzetes utalványozása ellenében a könyvet
postán küldi meg Szentgyörgyi Dénes szerkesztő. Melegen ajánl
juk a könyvbarátok figyelmébe ez érdekes munkát.
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Y egyesek.
Gyászhir. R i d e g h J á nos a szarvasi eveng. egyházközség
tanítója, a szarvasi helyi tanító-egyesület elnöke, február hó
19-én, hosszas szenvedés után, életének 41-ik, tanítóskodásának
21-ik évében elhunyt. Az ügyszerető derék tanító emlékezete
legyen áldott!
Értesítés. H e r m a n n Emi l , a Képes Szent Biblia és
Vallásos irat terjesztő vállalat“ kiadója jelenti, hogy a „ Ké p e s
S z e n t B i b i i á “ból már csak csekély készlet áll rendelkezésére
és azt a kedvező ajánlatot teszi, hogy a még rendelkezésre álló
példányokat az eredeti 35 K ár helyett 23 K árban szállítja. Aki
ezt a gyönyörű művet, mely 1020 elsőrangú magyar és külföldi
mestertől való művészi kivitelű képpel van díszítve, megsze
rezni óhajtja, március hó 15-ékéig jelentkezzék fenti kiadónál
(Budapest, VII. kér, Uka-utca 30. sz. fd. 6. ajtó).
Vallásos estélyek. A s o p r o n i evang. egyházközség „Ol
vasó és ifjúsági egyesülete“ a böjti vasárnapokon régi szokás
szerint ez évben is rendez vallásos estélyeket, felváltva magyarul
és németül. Február hó 16.-án Fa y r S á n d o r theológiai akad.
tanár ily cimmel olvasott fel nagyon érdekes értekezést: Ester
házy nádor mint térítő és a Nádasdy család hitehagyása. Karéne
ket az egyesületnek a tanítóképző növendékei s a theol. akad.
hallgatók által megerősített vegyeskara szolgáltatott.
A n y í r e g y h á z i evang. templomegyesület február 23.-i
vallásos estélyén dr. S z l á v i k Má t y á s eperjesi theol. akad.
tanár tartott felolvasást ily címen : Modern bajaink. Volt ezenkí
vül magán és karének, szavalat, kezdő és befejező imádság s
ének.
Megvádolt tanító. Ga á l L a j o s nyíregyházi tanyai helyet
tes tanító, ki csak pár hónap óta működik ott, a városi orvos a
hivatalos vizsgálat alkalmával azzal a mulasztással vádolta, hogy
tudomása volt a járványos skarlát betegségről, mely iskolájakörzetében uralkodik és mégsem tett erről az orvosi hivatalnak jelen
tést, ennélfogva följelentette a kapitányságnál, kérve az 1876. évi
XIV. t. c. 7. §-a alapján való megbüntetését. Tudomást szerezve
erről az iskolaszék Ruhmann Andor igazgató azonnal vizsgálatot
indított a saját hatáskörében, hogy a vád igaz voltáról meggyőződjék,
melyből kitűnt, hogy a tanítót mulasztás nem terheli, mert csak
előtte való nap vett tudomástt a szülők útján a járyány föllép
téről s azonnal a nehéz közlekedési viszonyok miatt nem tehe
tett jelentést. A tárgyaláson a tények valódiságának felderítése
után a rendőrkapitányság fölmentette a tanítót a vád alól, mely
ben egy kis felekezetiesség is közbe játszott.
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fertőtlenítése és portalanítása
a 21 211 1905. sz. a. keit miniszteri rendelet szerint:

TELEFON

1 liter Fónagy-íéle dustless 8 3 m. K 1.—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—
1 d-rab piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti idöközökben. K i s e b b részletekben.

177— 77.
----------------

Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

megkiil-

Fonagy-féle dustiess-gyá«-, Budapest| lv.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA Szíy-"tca 26E
Orgona- és la.sir m o n I to.m

3^ér.

(xőzerőliajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta

(B u d a p e st m ellett),

ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás mindeu viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden'
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

HARMONIUMOKAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
......
le g o lc s ó b b a n szá llít
—

P A J K R
!

R E Z S Ő

és T S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjegyzék in g y en és b érm en tve.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P ed álo s lia rm o n tu m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en nag y ság b an p o n to s orgonam é re te k k e l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t gyak o rló o rgonák. -c * ~ -

T a n e r ő k n e k k ü lö n s z á z a l é k - e n g e d m é n y . (Kérjen á r j e g y z é k e t pianók é s pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

f

ANdSTER

J. és F I A

orgona- és harm onium -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
le g t ö k é le t e s e b b kivitelben.';

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

X.t K o lo zsv á ri-u tca 13.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. március hó.

6. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a s z e rk e s z tő ié ih e z (Sopron)
küldendő k .

felelős s z e r ű és diádé:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m in d en hó elején
és közepén.
E lőfizetési á ra : egész évre
8 k o ro n a , félévre 4 koron«,
n eg y edévre 2 korona.

H ajnalodik.
Már már azt kezdtem hinni, hogy a tanítók helyzete az
egyházban, annyira közönyös dolog mindenki előtt, hogy ez
érdemben megjelent közleményeimet még csak figyelemre sem
méltatják, annál nagyobb volt örömöm, amidőn lapunk 5. szá
mából végig olvastam azon cikket, amely Koritsánszky Ottó
egyházközségi felügyelő úr tollából jelent meg, aki egy egyházát
szerető, annak jövőjét igazán szívén viselő felügyelő bölcseségével s mély előrelátásával mutatja meg az utat, a kezdő lépést
ahhoz, hogy miként vetheti meg egyházunk igazi alapját jövő
boldogulásának.
Voltak, akik az én javaslatomra azt mondották, hogy az
abban felsorolt kivánalom sok, s ma itt van egy felügyeiő, egy vi
lági úr, aki nem szőrűit ami támogatásunkra, akit nem fűz hozzánk
és érdeinkhez semmi közösség, csak a közös hit, az egyház és
a tanügy szeretete, aki élhet gondtalanúl és úri kényelemben, de
mégis az egyház jövője, a tanügy szeretete fontosabb előtte
mint a kényelem, azért éles elmével, nagy tudással, a viszonyok
alapos ismeretével mutat rá a mai tarthatatlan helyzetre, és meg
mutatja a haladás útját, kimondván, hogy egyházunk jövő bol
dogulásának elengedhetlen feltétele, hogy a tanítóknak az egy
ház kormányzatában, az általuk végzett nagy munka fontosságá
hoz mérten, méltó hely biztosítassék.
Nagy, fontos és a mi szempontunkból felette örvendetes
dolognak tartom Koritsánszky felügyelő úr zászlóbontását.
Hogy miért tulajdonítok cikkének ilyen nagy jelentőséget
megmondom azt is.

122

A múlt évi egyetemes gyűlés alkalmával több lelkész úr
azon határozott meggyőződésének adott kifejezést, hogy a lelkészi kar anyagi helyzete rendezésének legfőbb akadályai az
iskolák. Ezek és a tanítófizetések emésztik fel az egyházak jövödelmét s ez okból nem lehet a lelkészi fizetéseket emelni, mig
ha ezek nem volnának, illetve államosítva lennének, a lelkészek
jövője is biztosítva lenne.
Ez a felfogás, ebből a téves felfogásból származó méltány
talan elbánás oka egyrészben annak, hogy kéréseink, soha meg
hallgatásra nem találnak. Nem azt mondom ezzel, hogy nekünk,
illetve ami ügyünknek ellensége mindenki, mentsen Isten, sőt
készséggel ismerem el, hogy vannak nagy tekintélyű kiváló jó
akaróink, akiknek támogatására feltétlenül számíthatunk minden
időben, csak az az egy baj van a dologban, hogy kevesen, nagyon
kevesen vannak.
Nem akarok ez alkalommal kitérni, ezen helytelen felfogás
ból kiinduló helytelen következtetés tarthatatlan voltának bizo
nyítására. Nem akarván részletezni azt, hogy mennyire nem
ismerik az egyházközségek nagy részében uralkodó közszellemet
azok a lelkészek, akik ilyen merész következtetéseket mernek
felállítani, megelégszem mindezek helyett ezzel a rövid kijelen
téssel, hogy: ami viszonyaink ez idő szerint olyanok, hogy
amikor az egyház lemond az iskolákról, ugyanakkor kidobta
kezéből a legfőbb, a legfontosabb, a legerősebb összekötő kap
csot a család és az egyház között, megsemmisítette az egyház
fejlődésének legfőbb feltételét és bátran mondhatom, hogy elve
tette a romlás, a pusztulás magját.
Majd ekkor nyilvánvalóvá lenne, hogy az a lenézett, leki
csinyelt tanítói kar micsoda munkát végzett és nyilvánvalóvá
lenne az is, hogy fundamentom nélkül állandó épületet emelni
nem lehet.
Nem akarok senkit sérteni, nem akarom senki munkáját
lekicsinyelni, de leszegezem azt az igazságot, hogy a hitoktatók
által végzett munka — legyen bármilyen lelkiismeretes — soha,
vagy csak ritkán és csak nagyon kedvező körülmények között
ér fel a felekezeti tanítók munkájával. Már pedig, ha a mi kilenc
éven át tartó munkálkodásunkat nagy részben eredménytelenné
tudta tenni a szülői ház légköre, a szülők közönye, a hangzatos
jelszavak, amelyekkel a tömeg lelkét megmételyezik az olcsó
újságok, úgy, hogy az nem ismer és nem tisztel tekintélyt, nem
becsületességet, hanem kigúnyol templomot és Istent egyiránt,
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akkor mennyivel inkább sikertelen lesz azok munkája, akik nem
éveket, hanem csak hetenként pár órát töltenek együtt a gyer
mekkel.
Nem kell a tanítónak ellensúlyozni a hitoktató munkáját,
csak ne támogassa azt, és nagyon hamar el fog következni az
idő, hogy nem lesz kinek prédikálni a templomokban,
A templom nevelő munkája, ez nagyon szép dolog volna,
csak az a baj, hogy csak kivételesen lehet róla beszélni. Ez in
kább csak kegyes óhajtás, mint a mennyire valóság. Az igazság
az, hogy akik a templomba járnak, azokról elmondhatjuk, hogy
a java az egyháztagoknak, azok ellenben, akiknek szükségük
volna arra, hogy a jó útra vezettessenek nem szomjuhozzák az
igét és épen azért nem is mennek az Isten házába.
Csak két egyenrangú tényező együtt működése viheti
előbbre egyházunk ügyét, azaz ha lelkész és tanító, egyház és
iskola nem egymás telett, hanem egymás mellett munkálkodva,
egymást támogatva haladnak előre. A múlt traditióihoz való csö
könyös ragaszkod s hiába való, ezt tudjuk érezzük mindnyájan,
fennt és alant egyiránt.
Veres József esperes úr mondotta, egy tőle már megszo
kott remek beszédben, hogy: ha a lelkészek között megvolna
az az egyetértés, amely megvan a tanítók között, akik közül
ha egyet sérelem ér, feljajdúl mind a harminckét ezer, úgy ők
is elérlék volna már céljukat.
Ez bizony nagyon téves okoskodás, és ékes bizonysága
a mi viszonyaink nem ismerésének A tanítókat, illetve a mi ügyün
ket, nem az a magasztalt összetartás viszi előbbre, amely nincs,
sőt annyira nincs, hogy ha egy tanító akár közérdekű munkál
kodásával, akár tudásával csak egy centiméterrel is kiemel
kedik a többi közül, azonnal akad nem egy, de tiz, aki kész
azt az egy centimétert leütni, nem azért, hogy helyére álljon
és folytassa a megkezdett munkát, hanem egyszerűen azért,
mert többnek, nagyobbnak tartották, mint őt.
Ami ügyünknek előbbre vivője az idő, a megváltozott kor
szellem. — Előbbre viszi az a dolog, hogy kezd átmenni a
köztudatba az a mindenki által ismert, de csak kevesek által
hangoztatoit igazság, hogy mind az egyház, mind az állam
szempontjából a legfontosabb tényezők mi vagyunk. — Előbbre
viszi az az örvendetes jelenség, hogy nálunk is hajnalodik,
napunk kezd felkelni, és azt hirdeti, hogy a jövő a mienk!
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Isten kegyelméből, pár hó múlva 35 évet töltök el ezen a
pályán, tehát nem sokat Ígérhetek már magamnak, de én hi
szem, hogy el fog érkezni az idő arra, hogy amit most kérünk a
jogok terén, az mind nevetségesen kevés lesz, és az egyház,
amely most olyan rideg magasságból beszél velünk, maga többet
fog annál felkínálni.
Nem tehetem, hogy már most is köszönetét ne mondjak
Koritsánszky felügyelő úrnak ügyünk iránti meleg érdeklődéséért.
Tudom azt, hogy sokan lesznek, akik mosolyogva mondják,
hogy: „Egy fecske nem csinál tavaszt,“ és én még is azt mon
dom és hirdetem, hogy a jövő a mienk! Hajnalodik !
Súrd, 1913. március 2-án,
Sasa István
egyházkor, tan. e. elnök.

M iről is v an szó m ostanában?*)
Semmi egyébről mint a fizetésrendezési törvényjavaslatról.
Miről másról Írnék és beszélnék, ha nem azon ügyről,
melynek zászlaja győzelméért már oly sokat küzdöttünk.
Végre kipattant a nagy titok, mire a társulati és magán
iskolai tanítókon kívül 32.000 tanító oly szívszorongva várt.
Olvastuk mindnyájan a fizetésrendezési javaslatot. Vérmes remé
nyeink tönkre vannak téve. Volt reményünk hasonló a szeren
csétlenül járt Titanicéhoz, mely a helyett hogy a világrekordot
elérhette volna, egy útjában úszó jéghegy megsemmisítette, szét
roncsolva fekszik a tenger fenekén. íme kedves Tanitótestvéreim
nem olyan e a mi reményünk is. Kiábrándultunk a mély álom
ból, amelyben ringattuk magunkat s beteljesedett tanító egyesü
letünk egyik kimagasló lelkes tagjának szomorú szívvel mondott
azon szava: „Olyan meglepetés fogja a tanítóságot érni, amire
nem is számít.“ S ime előttünk a meglepetés. Ilyenre senki
nem számított.
Sok szó esett már a napokban pro és contra ezen fizetés
rendezési javaslatról. Csekélységem, ki innen-onnan már negyed
*) Már a múlt számunkban kellett volna közölnünk, de későn érkezett
arra, hogy felvehettük volna. Időszerűségéből azonban — úgy hisszük — nem
sokat veszített, tehát közöljük most.
Szerk.
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század óta működöm gyönge munkásként ezen szép, de rögös
pályán, csak csendes hallgatóként kisértem figyelemmel fizetés
rendezésünk ügyeit. Voltak ugyan pillanatok, melyek megszólásra
késztettek; de ismét letettem a tollat, avatottabb kezekre bizva
ügyünk ecsetelését. Azonban most, midőn helyzetünk nagyon
is aggodalmas, megszólamlok én is csendes falusi magányomban.
Napról-napra olvassuk a napilapokban, hogy a tanítóegyesü
letek választmányai nagy elkeseredéssel foglalkoznak az új tanítói
fizetésrendezési javaslattal. S méltán. Sok sérelem van benne,
melyeknek felsorolásába nem bocsátkozom; mert a napilapok
olvasója eléggé tudomást szerezhetett róluk. Elvitázhatatlan szo
morú a helyzetünk. S a megnyugtatás csak ennyi: Teleszky
pénzügyminiszter Őnagyméltósága kijelentette, hogy Zichy János
gróffal való együttes megállapodás után elmentek addig a határig,
meddig az ország anyagi helyzetének veszedelme nélkül elme
hettek s Zichy János gróf csodálkozik, hogy a tanítók még min
dig nincsenek megelégedve, pedig ő mindent megtett, hogy
mind azt megadja, amit az ország a jelen körülmények közt
megadhat.
Én ugyan egy cseppet sem csodálkozom, hogy a tanítók
nincsenek megelégedve. Ugyan nem tagadhatjuk, hogy a tanítók
helyzete javult; de egyszersmind nem tagadhatjuk azt sem, s
nem pedig csak azok, kik a tanítók szemüvegén át nézik a dol
gokat, hanem mindnyájan, hogy a mennyivel javult a helyzet,
annál jobban ulólérte nyomait a mostani nehéz viszonyok közt
a megélhetés s gyermekei taníttatásának gondja. Előttem fek
szik az „Evang. Népiskola“ ez évi 4-ik száma. Olvasom belőle
az egyik szomszéd kartársam, ki magát zöld gyereknek nevezi,
pedig derék fiatal tanító, évi bevételeit s kiadásait. Az évi zárlat
alkalmával nem marad egy fillér sem, pedig solid életet él, nem
költekező, sőt cselédet sem tart.
Kérdem már most, miből fedezné, ha volnának taníttatandó
gyermekei, a taníttatási költségeket? Kedves szomszéd kollegám
még megél valahogyan, mert van magán vagyona. Miből éljen
az, kinek nincs magán vagyona? Tényleg nehéz s szomorú
a helyzet. Vannak azonban még szomorúbb helyzetben levő
falusi tanítók. Kiknek esetleg papíron megvan a nagyobb fize
tése ; de tényleg nincs meg.
Egy régebbi javadalmi jegyzőkönyv szerint az én összfizetésem 962 korona, többnyire szántóföldek haszonélvezetében és
terményekben.
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Erre bátran elmondhatjuk : megélni kevés, meghalásra sok.
Jött az új javadalmi jegyzőkönyv felvétele 1893-ban, mely szerint
tanítói fizetésem készpénzben számítva mindent beleszámítva az
I., 11-, lll-ik korpótlék s a tandij kárpótlás 1922 koronára emel
kedett fel nyugdíjba számítható összeggel. Amit a különbözet
után fizetnem kellett, nem is említem.
Hisz ez úgyszólván elég szép fizetés volna készpénzben,
kiáltanak fel talán többen. De ugyan ebből mennyi felel meg a
valóságnak ?
Eladásra gabonanemüekből nagyon kevés jut. Ennek elle
nében búzát vagy búzalisztet vagyok kénytelen venni, hogy évi
szükségletünk meglegyen. Ami a földek termését illeti, nagyon
is az idő viszontagságának van kitéve, ami az utóbbi években
épen nem mondható kedvezőnek s tekintve a gazdasági viszo
nyokat, a drága munkáltatási bér napszám s cselédtartás; a gaz
dálkodás tanítónak egyáltalában ne fizetődik ki. És aki gazdál
kodik, annak utána is kell nézni a munkának ; mert különben
keserűen, megbánja. E téren van elég tapasztalatom.
S kérdem, mennyit szenved így a tanügy ?
Így csak megvolnánk valahogy. De hol marad most azon
kérdés : honnan veszi a költséget gyermekeinek a taníttatására,
ha nem futja javadalmából ?
Mellékesen említve nekem horribilis összegbe került idáig.
Sok gondterhes s álmatlan éjszakáim voltak, honnan teremtem
elő a szükséges összeget. Nagy gondok borúinak terhelt
vállaimra.
És mégis elhangzik: „Csudálkozom, hogy a tanítók nin
csenek megelégedve a helyzettel.“
Én a mostani fizetésrendezési törvényjavaslat szerint, nem
is számítva 1893. év előtt működési éveimet, tekintve azt, hogy
ez év október havában ismét esedékes lett volna IV. korpótlé
kom, kevesebb fizetést fogok élvezni, épen akkor, mikor legna
gyobb szükség volna reá.
Szerény véleményem szerint legjobb volna törvényben
kimondani s alkalom lett volna már 1907-ben, hogy a terménybvli járandóságok s földjavadalmak szüntettessenek meg
egyszersmindenkorra. A tanítónak legyen a mai viszonyoknak
megfelelő készpénzfizetése, hogy tudjon élni, hogy testestőllelkéstől hivatalának szentelhesse magát s ne legyen kénytelen
nyomorogni.
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Ez által sokat nyerne
cióval végezni hehéz, lélek
ha a legmagasabb fizetési
nem dől a lelkes harcosok

a tanügy és a tanító is teljes ambiés testet ölő, 40 évig tartó munkáját,
fokozatot el akarja érni és előbb ki
soraiból.
Coriáry István
ev. tanító.

A budapesti nagygyűlés.
Egybegyülekeztünk keserűséggel, tanácskoztunk fájdalmas
és kitörő panaszokkal, végre szétoszlottunk tele kétséggel és
lelki fölháborodással. Mint villámcsapás cikkázok át a nagygyű
lés végén C z a b á n S a mu állami tanító azon indítványa, hogy
elhagyatottságuk kétségbe ejtő érzésében, csatlakozzanak a
nagyszámban jelenlevő felekezeti tanítók is az iskolák államosí
tását kívánók fiatal gárdájához, mert a nem állami tanítók fizetés
rendezésének törvényjavaslatában foglalt számos sérelem, neve
zetesen : a kántordíjazás, a lakbér és az igazgatódijazásra vonat
kozók egyenesen az egyházi főhatóságok befolyása, másrészt
nemtörődömsége miatt láttak szégyenletes napvilágot. És bizony,
ha a jelenlevő hatósági kiküldött rendőrtisztviselő rém veti
közbe tiltakozó szavát, semmi sem tartotta volna vissza a fel
ingerelt tanítóságot az indítváy egyhangú elfogadásától.
A nagygyűlést K e c s k e m é t y L á s z l ó mezőtúri ig.-tanító
nyitotta meg, mint korelnök, a vármegyeháza nagy termében, a
mely alig tudta magába fogadni az ország minden tájáról, még
a legmesszebb vidékekről is fölzarándokolt tanítóságot, közöttük
feltűnő számmal öszbecsavarodott öregeket is, mert hiszen ő
velük bánik el legigazságtalanabbúl a fizetésrendezés. Elveszi azt
is, amit az 1907-iki 27. t.-c. már biztosított és honfiskálja az
1893 előtti szolgálati idejüket, mintha akkor nem is tanítottak
és neveltek volna új nemzedéket a hazának és egyháznak.
Gyorsan átesett a formaságokon a nagygyűlés, megválaszt
ván elnökül a permanens bizottság ajánlatára Mou sso n g Gézát,
alelnökökül pedig az Országos Tanítóegyesületek jelenlevő
elnökeit; ugyancsak hét jegyzőt is. Forradalmi elkeseredés, izzó
szenvedély és gondterhes aggodalom ülte meg a várakozók
lelkületét s aki szólni akart, annak vigyáznia kellett, nehogy
szavai inkább szítsák mint hütsék a lobogó tüzet, mert tűz és
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viz nem tűrik egymást. Tapasztalt elnökünk ezért már rö/id
megnyitójában is ezen hangulatnak teljesen megfelelően ismer
tette az Országos Szövetség Igazgató Választmányának, majd a
permanens bizottságnak eddigi ténykedését a fizetésrendezés óriási
sérelmeinek feltárása s a miniszterrel a képviselőház tanügyi
bizottságánál, annak előadójánál végzett Informáló deputációzásáról, a memorandumok fölterjesztéséről és külön minden egyes
országgyűlési képviselőhöz történt megküldéséről. Felhívta ez
után a tanítóság jelen hangulatát leghívebben tolmácsolni tudó
kedvenc szónokát: B a l o g h Ká r o l y nagyváradi községi
tanítót, előadói tisztének kifejtésére, a ki ezúttal ismét mesterien
végezte dolgát, azonban most nem a tanítóknak, hanem a meg
bántott, megalázott tanítók előtt az ő sorsuk intézőihez: a képviselőházhoz, az ország törvényhozóihoz intézte harsány sza
vait, éles megvilágításával a javaslat hiányainak és sérelmeinek.
Egyhangúlag és vita nélkül elfogadta természetesen a tanítógyülés
a kimerítő határozati javaslatának minden szavát, minden betűjét,
amely teljesen megfelel a Vil ik egyetemes gyűlés határozatá
ban és a mnmorandumban foglaltaknak.
D o b ó S á n d o r hajdúböszörményi tanító, mint kijelölt
hivatalos hozzászóló, már lángkéveket suhogtatott, de nem a
fenyegető nagymondásokból, hanem a tanítói nyomor fájdalmas
szálaiból fonottat. Ó n o d y G u s z t á v , Ü v e g e s Ká l má n ,
A l e x y L a j o s és C s u k á s i F ü l ö p voltak még a rendező
permanens bizottság által kijelölt hozzászólók, de ők közös
megállapodással röviden csak hozzájárulásukat fejezték ki s az
általuk képviselt országos egyesületek nevében, a határozati
javaslatot elfogadták. Tartani kellett attól, hogy a fokozódó izga
lom magát a gyűlés méltóságos lefolyását veszélyeztetné és
bizony kár volt, hogy Czabán Samu és Tuba Károly kivételével
a többi fölszólalók is nem töröltették magukat a sorrendből,
talán még nagyobb hatású lehetett volna eredményében és befe
jezésében is ezen emlékezetes napja a magyar tanítóságnak.
A rút gyanúsítás ugyan ismét nyelvét öltögette a tanítóság
érdekeinek védelmében beteggé kimerült Elnökünkre, mert
felelősségének érzetében és az éhező tanító családok érdekében
nem találta szükségesnek a Czabán-féle indokolt, de csak a
beszéd hevében fölvetett államosítási indítványt a rendőrhatósági
tiltakozás ellenére keresztül hajszolni. S bár én is azt állítom,
hogy ezért senkinek a haja szála sem görbült volna meg, mert
Magyarország még sem Muszkaország, még is sok lett volna
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egyszerre a jóból. Egyet ugyan fordíthatott volna a kínos hely
zeten a tíizesvérü fiatal tanítói gárda egyik ugrándozó vitéze,
ha harsány szóval felhívta volna a tanítóságot, hogy nem szük
séges szavazniok sem, csak a közös érzelem jeléül tartsák föl
kezüket. Bizony nem sok kéz maradt volna mozdulatlanul,
mert a rövidlátás valósággal belelöki, belehajszolja a tanítóságot
a kétségbe esésbe.
Alexy Lajos.

T együnk is m ár valam it.
Nagy a sirás-rivás a tanítók között e széles hazában ; pereg
nek a könnyek és szállnak ég felé a komor sóhajok : „Nagy isten,
hát nézheted ezt téttenül, hogy így megrendetlenítsék a fizetésren
dezést!“ — Forgatják a szemüket, ki keserű áhítattal, ki meg
szilaj dühvei és a kezek ökölbe szorulnak — (de kérem csak a
zsebekben, hogy senki se lássa.) Csak nem fogják nyivánosan
enni, hiszen mi lehetne abból, még maga után vonhatná a fize
tésrendezést! Elvünk a méla csend. A nyilvánosságtól 99%-unk
úgy fél, mint az ördög a tömjénfüsttől. A tanítók java része,
csak otthon legény a talpán ; otthon kiabál, hogy majd így majd
úgy megfogják mutatni a hatalomnak, hogy kicsodák ők. De
mikor arról van szó, hogy el kellene hagyni az odút s ki kel
lene állni a fórumra, akkor jéggé dermed minden csepp vérük.
Mit, hogy ők kimenjenek? Őrültség ilyesmit tőlük kívánni. Hát
már hogyan is mennének ők mikor nem mennek, mikor nincse
nek is úgy nevelve, hogy menjenek. Ők eddig is otthon volta
és otthon kiabáltak s szakadjon le az égbolt, ők bizony ki nem
mozdulnak. Az utcán népgyüléseken való kiabálás csak szociálistáknak való ; ők az egyház hívei, a papoknak, alázatos szolgái,
ilyesmire nem kaphatók. Ők otthon maradnak, otthon kiabálnak,
ha kell, sírnak, keseregnek és várják az égi mannát. És mikor
a várva-várt Ízletes manna, melyre fogukat fenték, csak meg
emészthetetlen fekete gombócok alakjában érkezik, akkor égnek
fordított szemekkel sóhajtozva kérdik: „Nagy Isten, hogyan,'
engedheted ezt meg?”
Hát azt hiszed kedves tanítóság, hogy az Úristen mindent
elvégez helyetted? Azt ugyan hiába lesed. Segítsél magadon s •
az Isten is megsegít. Nekünk ki kell bújnunk az odúból, erőt
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kell kiefjtenünk, ki kell állnunk a fórumra, kiabálnunk kell, hogy
meghallják szavunkat, hogy észrevegyék, hogy élünk és hogy
akarunk valamit. De ezt mint egy ember kell tennünk és nem
úgy, mint a legutóbbi nagygyűlésen, mely leginkább ezt a címet
érdemelné meg: a nagyhangú tanítók kisgyülése. Ez a gyűlés
gyatrán sült el, összesen talán kétezer ember vett részt benne.
Harminckétezer közül kétezer! Mi ez? Semmi. Azaz mégis
valami: szégyen! Szégyelhetjük nemtörődömségünket. Csodál
kozhatunk-e ilyen körülmények között azon, hogy akciónkat fe
lülről, honnan az áldást várjuk, lekicsinylő mosollyal nézik s
kívánságainkra, melyek valóban az össztanítóság kívánságai, elő
kelő páthosszal azt mondják: ,,Ez nem minden tanító törekvése,
hanem csak néhány renitens alak hetvenkedése/’ — És a látszat
nagyon is mellettük szól. Az egész gyűlés nevetséges paródiá
nak a hatását tette rám. Kétezer ember harmincezer nevében
kiabál. Ez legalább is komikus. Megfordítva érteném a dolgot,
de igy nem. Ilyen körülmények között sohasem vergődünk
zöld ágra.
De nemcsak, hogy zöld ágra nem jutunk, hanem rosszabb
is lehet még a sorsunk, mint amilyen jelenleg, mert azok a bi
zonyos illetékes körök, látva szánalmas erőtlenségünk, a maguk
javára fogják felhasználni gyarlóságunkat. A tanítóságból maguk
nak szolgálatra kész korteshadat teremtenek, sárba dobják ed
digi meglehetős szabadságunkat s nagyobb fizetésünk dacára
nagyobb szolgák leszünk, mint voltunk eddig. Rajtunk csak egy
segíthet: az erő. Ezt kell kifejeznünk. Nézzék meg a tisztelt
tanító urak az olyan sokszor ócsárolt, sokak által lenézett szo
cialistákat, amikor ezek akcióba lépnek, akkor remeg az egész
hivatalos világ és fő a feje a minisztereknek. Mitől félnek?
Attól ami nincs meg mibennünk: az erőtől, mit az összetartás
ad meg nekik.
És ebben a mondatban úgylehet éppen fején találtam a
szeget. Nem tartunk össze! Szét vagyunk szórva! Ahány fele
kezet, hegy, völgy és folyó van ebben a hazában annyi inneni
és túli egyesület van, melyeknek mindegyike komoly képpel
játszi; a maga kisded játékát, abban a szent hitben, hogy ki
ható, komoly munkát végez. Pedig higyjék el nékem minél in
kább komolykodnak, annál nevetségesebbek. Minden gyűlés
elején elmondja az érdemes elnök úr a maga megnyitó beszé
dét; sopánkodik, hogy rossz idők járnak, hogy sírunkat ássák;
ámde ő megmutatja majdan az útat, amelyen a jövőben járnunk
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kell; kezébe veszi a szövétneket és bevilágít a sötétbe. Csakhogy
gondolja meg az ilyen kicsiny körnek nagylelkű elnöke, hogy
az ő fáklyája csak szentjánosbogárkaszerü fényt terjeszt, mit a
körülötte állók is csak kidüllesztett pupillákkal vesznek észre.
Elnök urak azon kellene kezdeni, hogy megmondjuk őszintén
az igazat: a kis egyesületnek nincs célja, röpítsük a levegőbe.
Tradíció ide, oda! Levegőbe .vele! (No no! Szerk.) A múltban
lehetett, de mi a jelenben és a jövőnek élünk; korunkban
pedig csak a tömeg számit s amikor a kormányhatalommal
vesszük fel a harcot, erősnek kell lennünk s ezt csak az egy
zászló alá való sorakozás adja meg.
De azt is tapasztaltam valahányszor erre kisérlet történik,
mindig vannak, akik a mozgalmat már csirájában akarják elfoj
tani. Gondolok a Haiszer- és Sassféle, e lap hasábjain történt
újságharcra. Ha Haiszer kartárs (tisztelem a felfogását) annak
idején nem agitál annyit ellene, talán létre jött volna egy életerős
egyesület ezernyi taggal, de igy bár megszületett; halva született,
mert eredményt soha sem fog elérni és csöppet sem számit
többet, mint akármelyik inneni vagy túli egyesület. Véleményem
szerint legjobb volna ezt is feloszlatni és egy újat szervezni
bármilyen alapon, csak erős legyen, ideálom persze az volna, hogy
az egész tanítóságot egy táborba hozzuk. Ez persze jelenleg
még merész gondolat, de kivihető, ha ott kezdik, ahol mondom.
Fokozatosan kell a nagyobb egyesülés felé törekedni. Négy, öt
nagyobb egyesületet könnyebb egy tető alá hozni, mint kétszáz
aprót. Ha ez megtörténik, akkor mi Magyarországon számot
tevő tényezők leszünk, akkor a mi hatalmunk nagyobb lesz,
mint egy fél millió szocialistáé, mert akkor mi nemcsak nyers
tömeg-erőt képviselünk, de kezünkben a világ leghatalmasabb
fegyvere: az intelligencia. Akkor a mi jogos követeléseink felett
nem fog csak egyszerűen napirendre térni a felsöbbség, hanem
teljesíteni fogja azokat s akkor nem leszünk kész szolgái a min
denkori kormánynak, hanem sok esetben fordítva lesz a dolog,
mert a parlamentbe csak az juthat be, akit mi oda be választatunk.
Ez úgy-e uraim valami gyönyörűséges dolog volna. Nem de?
Meghiszem én azt. Csak az a kár, hogy nincsen úgy. De hát
legyen úgy, tegyünk róla, hogy úgy legyen. Ne dűljünk le a
pamlagra álmodozni a szebb jövőről, de fogjunk egyszer munká
hoz, a megvalósításhoz. És ne szónokoljunk aztán otthonba négy
fal között, hanem ki a porondra, hogy halljanak és lássanak
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és az eredmény el nem maradhat. A „tömörüljünk” szó ne legyen
csak örökös jelszó, frázis, de öltsön is már egyszer végre valahára testet.
L őb el J á n o s.

M odern bajainkról*)
Mai „modern bajainkra” célozva én is följajdulok Bánffyval:
„Megnehezült az idők járása mifelettünk” : s „rossz időket élünk,
rossz csillagok járnak” ! S ennek a rossznak mi lehet a gyökere?
Némelyek szerint a mi bajaink oka a szegénységben van. Biz az
kétségtelenül nagy baj. Most bizony baj az, ha az ipar pang.
a kereskedés gyenge s a földnek leszáll az értéke, mert ennek az
általános elszegényedés a folyománya. De én a biblia szelle
mében mégis azt mondom: nemcsak az a baj, ha az erszény
üres. Az Úr azt mondotta, hogy „szegényekmindig lesznek
veletek.” Ennél sokkal nagyobb baj, ha a szív üres s nincsen
erénye, nincsen erkölcse. Nincs fegyelem, rend, szorgalom, mun
kásság, takarékosság, mértékletesség, hűség, becsületesség, sze
rénység és alázatosság. Ezek a régi keresztyén erények manapság
egytől egyig fogyófélben vannak, mert a hit kialvóban van. Nem
hiszünk úgy, mint kellene, se Istenben, sem
az ő igéjében.
Nagyobb ma a hitetlenség, mint volt bármikor. A mi modern
korunknak ez a legnagyobb betegsége és szerencsétlensége.
Azért oly hatástalan a mi prédikálásunk. Pedig a vallásos hit
minden életrevaló erkölcsösség forrása és szülőoka s viszont a
hitetlenség összes bajainknak a kútfeje. Azzal az erős hittel
dicsekedett aminap a németek erős akaratú császárja, mely hit
a természeti kincsekben legszegényebb Poroszországot a német
birodalom alapjává tette. Ez a hit mondatta fölemelt szemmel,
szóval és akarattal, Istenben vetettt erős bizodalommal a hatalmas
első nagy kancellárral: |Mi németek csak az Istentől félünk és
senki mástól a világon! Ez a hit ád mind a mai napig a német
protestáns keresztyénségnek nagy hitvédő tudósokon kívül erős
karokat is, amelyek ott nagy munkát végeznek. Ez a hegyeket
megmozdító hit azonban nincs meg bennünk. Azért oly sok
nálunk a baj és jaj minden téren.
*) Dr. Szlávík Mátyás theol. akad. tanár e nagyon időszerű dolgozatát
Nyíregyházán, vallásos estélyen olvasta fel. Szerk.
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De nézzünk csak egy nehány példát „modern bajaink’’
tükörképéből!
Manapság szinte vérünkbe ment át a nagyzolás hóbortja
magán és társas közösségi életünkben. Meg ha tudnánk is, nem
akarunk már természetesek lenni. E folyton, nyavalyaként terjedő
betegségért elsősorban felelősek az anyák, mint gyermekeik
nevelői, aztán a család, az iskola, a sajtó, az irodalom, a társadalom
és általában egész mesterkélt környezetünk. Szinte szédületes
az a tátongó mélység, amelybe mi modern emberek túlzott
igényeinkkel és követeléseinkkel jutottunk s amelynek a vége
csak romlás és züllés lehet az egész vonalon.
Anyáink nagyzolók saját gyermekeik képességinek meg
ítélésében és bizonyos pályák divatos megválasztásában. Onnan
a sok összetűzés a szülők és a tanárok között. Azt hiszik, hogy
nem a képesség és a szorgalom, hanem bizonyos társadalmi állás
szükséges kelléke gyermekeik iskoláztatásának. Azért oly nagy
a feltűnően gyenge tanúlók száma a közép- és felsőbb iskolák
ban széles e hazában. A proletáriátus s a sok kétes ekszisztencia
a viszás állapotoknak egészen természetes folyamánya. Csak az
igaz keresztyén nevelés komolysága segíthet e bajokon.
S a család? Ott sem természetesek az állapotok. Annak
is túlzottak az igényei a szellemiekben s főleg anyagiakban. Hiány
zik abból a természetesség, az egyszerűség s a takarékosság. Zsúroló családjaink valóságos szalonok, ahol unatkoznak, ha nem ját
szanak, vagy váltócédulák árán zajosan nem mulatnak. Komoly
mulatságról vagy szellemi szórakozásról alig van itt szó. Azért
van annyi züllött család napjainkban. A sok családi dráma ott
veszi eredetét. Mindinkább ritkul az Isten igéjéből táplálkozó
komoly keresztyén családoknak a száma.
S a sajtó és irodalom ? Az természetesen segítségére siet
azoknak a romlott családi és közállapotoknak. P. o. mai regény
irodalmunk felületes, sikamlós és minden komolyabb irányt és
tartalmat nélkülöző. Hisz ma már Eötvöst, Keményt vagy Jókait
nem szeretjük olvasni! A mai Írónak meg van a mai napi kö
zönsége. A század költőjét és íróját a heti verselő vagy zugíró
váltja fel. S aztán a komolyabb irodalmat napjainkban kiszorítjja
a napi sajtó, amelyet nagyrészben a szenzáció és a frázis éltet
és táplál. Minden lapnak főleg politikainak, megvan a maga
közönsége. Nem egy ember úgy esküszik a maga kedvéit és a szája
ize szerint iró lapjának nagy hangú vezércikkére, mint az evan
géliumra. Ma, sajnos, gyorsan élünk, hamar olvasunk, felületesen
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ítélünk és épp azért könnyen is felejtünk. Egy egy bibliai mon
datban, vagy a klasszikusok műveiben több az élettartalom, mint
a m i hasábos tárcacikkünkben. Az evangélium ize és sava hiányzik
a m i lapjainkból. Azért nem építik és oktatják az olvasót. Pedig
e tekintetben is a Krisztus evangéliumában vannak a bölcseségnek összes kincsei elrejtve.
De hamis, igaztalan, önönmagunkat és másokat ámító a mi
társas érintkezésünk is, mely nélkülözi az őszinteséget és a bi
zalmat, mint társas közéletünk egészségének és egészségességének
egyetlen alap- és létfeltételét. Szinte az illemhez s a jó tónushoz
számítjuk azt, ha egymással szemben kerüljük a komoly termé
szetességet és őszinteséget társas érintkezésünkben. Egymásnak
magasztalásában vagy leszóllásában szinte túllicitáljuk egymást
aszerint, amint önös érdekeink kívánják. Alig van a szótárnak
oly szava vagy jelzője, amelyet mindannyi társas érintkezésünk
ben az igazság rovására az augurok módjára egymással szemben
ne használnánk. Az emberben az istenségnek a tisztelete mintha
kiveszett volna belőlünk. Azért annyi a hamisság mibennünk és
miközöttünk. S azért nem ismerjük és nem értjük meg egymást.
Általában véve társas életünk egészséges fejlődésének egyik
legfőbb akadálya az önzés, mely rút emberi tulajdonság napjaink
ban nagyon erőre kapott s minden bűneinknek az indító oka
és rugója. Az emberek minden nemesebb szolidaritással szemben
önérdekért harcolnak, egyéni törekvéseik elérése végett tüle
kednek s útjukból irgalmatlanul löknek félre mindenkit, aki törtetésükben gátolja őket. A sociális szeretet helyére az önös ér
dekek léptek. Magasztos eszmékért és közös javakért „viribus
unitis” lelkesedni, mások boldogulásán örülni, embertársaink
javát előmozdítani, a könnyeket felszárítani, az anyagi bajokat
enyhíteni s az éhezőt és szomjuhozót lelki és testi táplálékkal
kielégíteni: ma már ritka dolog. Mindig azt keressük, ami csak
nekünk és nem másnak is jó s azt keressük, ami elválaszt
és sohasem azt, ami közelebb hozza, szinte összeforrasztja a szí
veket. Nem tudunk és nem akarunk egyesülni az Isten országa
nagy közös javaira és céljaira. Pedig erre volna szüksége szegény
magyar hazánknak és ebben evangélikus egyházunknak. Arra
nem gondolunk, hogy egy a szülőföldünk s egy a hazánk, mely
ápol s eltakar s azzal nőm gondolunk, hogy árvák vagyunk s
igen sok äz ellenségünk, aki agyarkodik ellenünk. S azzal legkevésbbé törődnünk, hogy egy az Istenünk, akihez naponként
imádkuznunk kellene minden templomban. Ha azt tennők és azt
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éreznők, akkor összeomlanának a társadalom válaszfalai, meg
szűnnék a bizalmatlanság, megértenék és megszeretnek egymást
s akkor lenne, de csakis akkor hazában és egyházban egyaránt
„még egyszer ünnep a világon” !
S mennyi ferde felfogás uralkodik mai magán és társas köz
életünkben a műveltség fogalma körül!? E fogalom alatt közön
ségesen a sok rendezetlen tudományos ismerethalmazt értik,
amelynek pedig semmi köze a valódi műveltséghez. A valódi
műveltség az értelem, érzelem és akarat tehetségeinek alapos
kiművelésével azonos, mely csakis lelki tehetségeink harmonikus
összműködése alapján érhető el. Ismerünk tanúit, diplomás em
bereket, akik épen nem műveltek és kevésbbé tanultakat, akiknek
műveltsége jótékonyan hat környezetükre. Különösen nagy szere
pet játszik a valódi műveltség dolgában az érzület tisztaságának
s a jellem nemességének és energikus szilárdságának gyökeres
kiművelése, mig az értelem és tudás egyoldalú fejlesztéséről oly
találóan mondotta már a nagy apostol, hogy „rész szerint vagyon
mi bennünk az ismeret.” Igazi lelkiismeretes, tehát keresztyén
művelődésre van szükségünk, amely gondolataink tisztaságában,
érzületünk nemességében, céljaink biztonságában és akaratunk
szilárdságában jut kifejezésre. S amint a legjobb lelkiismeret a
keresztyén ember jó lelkiismerete, úgy a valóban művelt ember
a valódi keresztyén ember. A művelt ember fogalma és esz
ményképe a jó keresztyén ember most és mindenkoron.
S ez vezet bennünket az iskolára. Abban is sok a vigaszság,
ferdeség és félszegség, még több az uniformítás s annál keve
sebb a valódi tanítás és nevelés művészete. Sok benne a didak
tika s annál kevesebb a paedagógia. Szüntelen csak tanítunk
és kevésbbé nevelünk. A mai diák vagy tanuló el tudja mondani
a konjugációkat, ismeri Hannibal harcait, jól tudja a babylóniaiakíó! kezdve talán le a szerbekig az uralkodók névsorát és
uralkodásuk idejét, de saját hazája és népe földrajzát vagy tör
téneteit s a keresztyénség kifejlődését és mai állapotját már nem
igen ismeri. Ennek a túlterheltségnek az ellensúlyozására csakis
a tananyag lehető korlátozása és rendszerezése szolgál, még pedig
úgy a fiuknál, mint különösen a leányoknál, mert különben a
sok rendszertelenül összehalmozott ismeretanyag megnehezíti az
iskola nevelői feladatát. Nevelnünk kell most és mindenkoron az
ifjúságot a közoktatásügy összes fokozatán a népiskolától kezdve
a középiskolán át föl az akadémiáig és az egyetemig. Nem
tépelődö és okoskodó filozófusokra, hanem tisztafejü és erős

__

____________

136

akaratú, tehát jellemes és valóban képzett férfiakra; s nem
szalonképes s a luxusban valósággal tobzódó bella donnákra,
hanem házias, családias és erkölcsös nőkre, főleg jó háziasszonyokrra és önfeláldozó anyákra van szüksége hazánknak és egy
házunknak mai modern korunkban. Le a kalappal azok előtt a
régebbi és újabbi tanítóink és tanáraink előtt, akik ilyeneket
nevelnek s valódi műveltséget terjesztenek! Ezek döntik el majd
a csatákat a népek és nemzetek kulturális küzdelmeiben.
De nem folytatjuk tovább a szemelvényeket, mindmegannyi
szomorú kulturképeit erkölcsileg és értelmileg gyenge, tehát
elpuhult modern korunknak, amelyeket gyökeresen el kell tün
tetnünk mielőbb, ha hazánk szellemi és anyagi jólétét igazán
szolgálni akarjuk. Csak még nehány példát izlelítőül. Itt van
a szorgalom és tehetség nélküli gyenge diák, ki terhére van
önmagának, szüleinek és tanárainak. Ott van a tehetségtelen
színész, mint valóságos komédiás. Ottt van az orvos, betegek,
s az ügyvéd, felek nélkül. S ott van a zűgírász, a napidijas,
a riporter, a zsurnalista, a költő, akinek nincs kiadója, a drámaíró,
akinek nincs színháza, a festő, aki másolásból s a pianista, aki
lakadalmakból él stb., mind, mind tehetségtelen, valóban szo
morú alakok, akik szerencsétlen szüleik vagy környezetük nagyzolási hóbortjainak szánalomraméltó áldozatai s akik mások bűnei
ért bűnhődni s egész életükön át vezekelni kénytelenek.
Mi következik mindezekből? Hát az, hogy jobban és ko
molyabban ismerjük meg magunkat, másokat és az életet és
tanuljuk meg azt, hogy a mi élethivatásunk s egész akaratéletünk
nemcsak a mienk, hanem egyúttal az istené és felebarátainké:
tehát az egyházé, hazáé és társadalomé egyaránt, ami az egyes
emberre nézve súlyos felelősséget foglal magában. Következik
továbbá az, — s ezt „a bűnösök evangéliumát” hirdessék a
szülők, az iskolák s a vallásfelekezetek szüntelen — hogy a
keresztyén ember élete folytonos bűnbánó megtérés és újjá
születés s egész földi munkásságunk istenimádás és emberszeretet
legyen az istenországa javainak és feladatainak szolgálatában. S
következik az, hogy csakis ilymódon szüntethetjük meg vagy
legalább is enyhíthetjük azokat a modern bajainkat, amelyek oly
sok romlási okoztak mai egyéni és társas közösségi életünkben
a maga összes vonatkozásaiban. De ne soká késsünk a fel
adatok komoly és odaadó megoldásával, mert különben a mi
mulasztásunk keservesen boszulja meg magát és végzetessé válhatik
hazánkra, egyházunkra, családjainkra és társadalmunkra egyaránt.

137

Fel tehát a szent harcra a keresztyénség jegyében és evan
gélikus erőinek és eszközeinek okos és bölcs felhasználásával
Istenünk dicsőségére s hazánk és népünk javára mielőbb! Ügy
legyen!
Dr. S z lá v ik M átyás.

A z egészségtan az iskolában.
Maradisággal vádolják világszerte az iskolát, mert idegen
kedik az újításoktól és gyakran nehéz küzdelem árán fogadja
csak be a haladásos tanokat. A Lamarck — Darwin féle evolúció
tanát például, melynek kifogásolhaíatlan megalapozottságát az
elfogulatlan tudósok általánosan elismerik s mely a fölfogásnak
új utat törő, nagy hatással van a természettudományok körén
kívül eső ismereteinkre is, még nem tanítják az iskolában. Látjuk,
hogy a fejlődés a módja a tökéletesbiilésnek az élőlények vilá
gában, de az iskola nem vesz tudomást arról.
Ugyanúgy vagyunk az egészségtannal, jóllehet az nem
támadja, vagy legalább nem közvetetlenül támadja hagyományos
világnézetünket, mint azt a Darwinizmus teszi. De új tudomány,
tehát nem akarnak róla tudni az iskolák, vagy ha föl is veszik
tantárgyaik sorába, csak „rendkívüli, nem kötelező“ jelzőkre
érdemesítik.
Nevezetes az magában véve, hogy új tudomány az egész
ségtan. A csillagok járását már az őskorban tanulmányozták
eredményesen az emberek, de, hogy mi válik egészségüknek
javára vagy kárára, hogyan mozdíthatják elő előnyösen testi és
lelki tehetségeik kifejlését s miként fokozhatják ellenállóképessé
güket a környező ártalmakkal szemben, azzal, ha törődtek is
vele egyénileg, igazságainak kikutaíásában nem vitték annyira,
hogy tudomány lehetett volna belőle. Az embereknek, úgy lát
szik, jellemző tulajdonságuk, hogy a távol eső dolgok iránt
inkább érdeklődnek, mint a közelfekvők iránt. Hogy hét szférából
áll a mennyország, azt már régen kifundálták, de, hogy tüde
jüket példáúl hogyan kell ápolni, edzeni, azzal mai napig sem
igen gondoltak.
Azt meg kell adni, hogy áz egészségtan a természettudo
mányok határozott kialakulása előtt nem érhetett meg megbíz
ható tudománynyá. Amig az orvostudományban is nem a tapasz-
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tálát, a vizsgálódás és a kísérletezés döntött a betegségek meg
ítélésében, hanem a bölcsészeti spekuláció, s amig a természet
tüneményeit nem örök törvények szerint egymásból keletkezők
nek tekintették az emberek, hanem egy önkényes akarattól füg
gőknek képzelték, magától értődőén szó sem lehetett arról,
hogy a betegségek elhárítását megkíséreljék. De a 18-ik század
második felében megindult szabadabb szellemi mozgalommal
kezdetét vette a természettudományok fölvirágzása s azzal módja
lett ejtve az egészségtan kiművelésének.
Manap az egészségtan nemcsak kész, belátási mélyítő tudo
mány, de az emberiség jólétén lendítő sikereket is mutathat föl.
Midőn a fertőző betegségek okait kifürkészte, lehetővé tette
okozatuk elhárítását. A hagymáz kórcsirájának kikutatásával
például s annak kimutatásával, hogy rendesen a városok, egy
általában a lakott helyek szennyes, fertőzött talajának vizében
tenyészik, meg is volt már adva a módja a betegség elkerülésé
nek t. í. tiszta talaj tiszta vizének bevezetésével, vagyis víz
vezeték létesítésével. Vagy amióta több betegség ragadós ter
mészetét, azaz fertőző anyaguknak emberről emberre való átszármaztathatását fölismertük, az első ilyen beteg szigorú elkülöní
tésével álljuk útját a járvány keletkezésének, mint az sikerült is
már az azelőtt ellenállhatatlanúl néppusztító kolerával szemben.
S azzal, amit a kórcsirák irtására találtak ki a higienikusok,
ártalmatlanná tehetjük mindazt, amit fertőzöttnek tudunk vagy
tartunk.
Az emberiség három leggyilkosabb s a mellett a jövő nem
zedék gyöngítésére vagy elfajulására ható betegsége, a tuberku
lózis, az alkoholizmus és a vérbaj ellen tervszerű harc folyik
manap a higiéné vezetése alatt. A tuberkulózist máris jelentéke
nyen szükebb határok közé szorították Angol- és Német
országban s mi sem végeznők hiába e célra szánt munkánkat,
ha a nép a közreműködésre szükséges belátással bírna és tehető
sebb volna áldozathozataira, hogy több erdei iskolát, dispensaire-t,
szanatóriumot állíthatnánk föl. Az alkoholizmus ellen alakúit
abstinens társulatok még nem elég számosak és népesek ugyan,
hogy hatásuk észrevehető lehetne, de virrad már az a fölismerés
elménkben, hogy értelmetlenek az ivási szokások: a pohár
borrai való megtisztelés vagy fölköszöntés és a versenyivás,
mint balhiedelem az, hogy szeszes ital nélkül nincs mulatság s
hogy a szeszes ital kölcsönöz a munkához erőt az embernek.
Rendszeres ellenőrzéssel a vérbaj is kevesebb lett. Még inkább
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kevesbednék, ha a szégyenfoltot levehetnék e szerencsétlen
betegségről, hogy terjedését elősegítő titkontartása megszűnnék,
s ha gazdasági viszonyainkat igazságos alapokon fejleszthetnők,
hogy nem volna oly szertelen nagy a társadalom javaiból kire
kesztettek osztálya, mely leginkább szolgáltatja a perditákat.
Hogy a betegségekkel sikeresen megküzdhessünk, termé
szetesen, nemcsak azok okozóit és elhárítási módjukat kell is
mernünk, de életmódunkat is szabályoznunk kell. A helyesen
szabályozott életmód áll nevezetesen az é s z s z e r ű t á p l á l 
k o z á s b ó l , az e g é s z s é g e s l a k á s b ó l , az e d z ő t e s t 
á p o l á s b ó l s mindezekből következően e l l e n á l l ó k é p e s 
s é g ü n k g y a r a p í t á s á b ó l . Ezeket sorban egy pár szóval
jellemezem, hogy azzal is bizonyítsam az egészségtan érdemes
ségét, úgy a népiskolai, mint a középiskolai tantárgyak közé való
felvételére.
Azért táplálkozunk, hogy testszerveink életműködésében és
a végzett munkában elhasznált erőnket, azaz elfogyasztott test
anyagunkat pótoljuk, a fiatal korban még az okból, hogy egy
úttal új építőanyaggal növesszük meg testünket. A táplálkozás
különleges rendszerei ugyanannyi szélsőségeknek bizonyúltak.
A tisztán állati eredetű, vagy tisztán növényi eledellel, vagy
kizárólag gyümölcscsel való táplálkozás egyformán a túlzás
jellegével bir s már azért sem észszerű. Legtöbb erőt merítünk a
vegyesen élvezett állati és növényi tápanyagból, ha még lehetőleg
változatos is, azonkívül sem nem elégtelen, sem kelletinél nem bősé
gesebb. Ritkább azonban az elégtelen táplálkozás a túlságosnál,
jóllehet többségben van a szegény nép. Hisz általában úgy
vélekednek az emberek, hogy mindenképpen több hasznát
veszik a soknak, mint a kevésnek, s gyomruk arra való, hogy
teletömjék. Pedig csak egy bizonyos és éppen nem nagy menynyiséget bírnak emésztő szerveink földolgozni és testünk anyagává
áthasonítani.
A lakás megóvni segíti egészségünket, ha napos, száraz,
jól szellőzött és tiszta. Az örökös árnyékkal borított udvari
lakás, továbbá a zsúfolt, az alá nem pincézett földszinti és a
souterrain-lakás, azaz olyan, melynek padlója az utca szintjénél
mélyebben fekszik, minden' esetben nyirkos, párás, sem eléggé nem
szellőztethető, sem kellően tisztán nem tartható, de a penész és a kór
csirák tenyészetére fölötte alkalmas. Innen van, hogy lakásbeteg
ségekről beszélhetünk. Nagy hatással van a lakás egészséges
vagy egészségtelen voltára a háztelek minősége. Az, amelyiken
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a csapadékvíz át nem járhat, de meggyűlik fölületén, mint az
agyagos talajon, vagy a melyiknek talajvize közeléri a ház alap
ját, nedvesíti a ház falait, s az, a melyik rotható anyagokkal telt,
mint rendesen a sűrűén lakott város területe, páráival rontja a
lakás levegőjét. E bajok ellen a ház egész alapját kell a talajtól
elszigetelnünk. A jó lakás olyan
vagy még különb — mint az
évszaknak megfelelő ruha: megvéd az időjárás viszontagságai
ellen, megóvja testünk melegét, hogy szervezetünk zavart ne
szenvedjen életműködésében, azonkívül a kényelem mellett még
alkalmat nyújt mindennemű kényesebb munkánk végzéséhez.
A sugarait rávető Nap derűvel árasztja el a lakást, pusztítja a
levegőbe került kórcsirákat és szárítja a falakat.
A testápolásnak egyrészt a test edzése, erősbödése, más
részt tisztántartása a föladata, s mindezzel, a mennyiben formai
tökélyt, tetszetősséget törekszünk vele elérni, szépészeti célt is
tartunk szem előtt. Az edzés módjai a hideg és a napfürdő, az
úszás, a szabadban való mozgás, a korcsolyázás, vivás, tornázás és sportolás. Több időt ne fordítsunk a testgyakorlatokra,
mint a mennyi szórakozásunkra marad, mert csak úgy vesszük
igazán hasznukat, ha minden tehetségünkre kiterjeszkedő, össz
hangzó fejlődésünknek állnak szolgálatában. Az egyoldalú fejlő
désre szorító versenyzés, mint azt különösen a sportoknál tapasz
talhatjuk, rendesen kárt okoz túlzásaival.
A tisztaság egészségünk leghatalmasabb megoltalmazója, a
tisztaság magunkon és környezetünkön, lakásunkban és levegő
jében, az utcán és a város talajában. A tisztaság, minthogy a
fertőző csiráktól a tenyészközeget vonja el, az egészségtan szem
pontjából nem más, mint folytonos fertőztelenítés, megvédőnk a
kórokozó baktériumok támadása ellen, s a tiszta levegő, vagy a
szabad levegőhöz hasonló minőségű lakáslevegő, vérünket fris
síti föl oxigénjével szakadatianúl, így hőfejlesztéssel szervezetünk
életműködésének rendes lefolyását biztosítja. A középkorról
tudjuk, hogy a tisztaság iránti érzék néikül szűkölködött népe.
Elmulasztotta az ókor klasszikus népeitől eltanulni, hogyan kel
a városokat csatornázással, vízvezetékkel, utcaburkolattal, tágas
terek és nyilvános fürdőkkel kellemes otthonná tenni. A tisztaság
hiánya következtében, bár búzgó vallásossággal a Gondvise
lésre bízták az emberek életüket, egymást követték a leggyilkosabb járványok: a fekete halálnak nevezett pestisjárvány, az
éhhagymáz és az emberi himlő járványai, s ezeken kívül
állandóan dúlt a nép között a bélpoklosság, mind olyan beteg-
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ségek, melyek, amióta megtanúltuk ö n m a g u n k n a k g o n d 
j át v i s e l n i , fejlett tisztaság iránti érzékkel védekezni/ hozzánk
többé nem férkőzhetnek. A középkorban hosszú időn át nem
szaporodtak a népek a túlságosan nagy halandóság következ
tében s manap a kulturnépek legtöbbje 70—100 év alatt két
szerezi meg létszámát.
A betegítő ártalmakkal harcra kelő ellenállóképességünk
alatt azt értjük, hogy az egészséges vér nagyobb aikaiicitása a
falósejteknek nevezett fehér vértestecskék életműködésével, úgy
szintén szervezetünknek még más védelmi berendezésével
együtt, a testünkbe került kórcsirákat támadja s ha nem igen
sok, elpusztítja. Ez ellenállóképességünk növekszik mindaz által,
ami életkörülményeinket kedvezőkké változtatja s testerőnket
öregbíti. Ez ellenállóképességünk magyarázza egyszermind, ho
gyan van az, hogy a fertőzés lehetőségének egyaránt kitett
emberek nem betegszenek meg mindnyájan, sőt nagyobbára
csak a gyöngébbek vagy gyöngélkedők és a rongált szervezetüek, mint az iszákosok.
Az egészségtan anyagának e vázlatos előadása, mely téte
leinek élettani indokolását természetesen mellőzni kénytelen,
több rendbeli kiegészítésre szorúl. Ennek egyik fontosabbika a
munka és foglalkozás befolyása az egészségre és az ipari mun
kások egészségének megvédése.
A munka, általában véve, tehetségeink kifejtéséhez járúl
hozzá s nemcsak fogyaszt erőt, de nevel is. A szegény ember
munkáját humanizmusból és a társadalom érdekében kell támo
gatnunk.
A higienikusok sürgetésére határozta meg a törvényhozás
a nyolc órai munkaidőt s hogy miféle gyári munkára enged
hetők az asszonyok és a serdülő gyermekek, továbbá, hogy a
munkaadók kötelesek a műhelyet kielégítően szellőztetni, neve
zetesen az ártalmas gázok elvezetéséről gondoskodni, egyáltalá
ban a munkásokat ártalmak ellen megoltalmazni. A lelkiismeretes
gyárosok tapasztalták is, hogy jó levegőjű, tiszta műhelyben az
erejének kimerítésére nem szorított munkás, ha kellően táplál
kozik és egészséges lakással rendelkezik, többet és tökéleteseb
bet bir végezni, mint az, akinek erőt emésztő munkáját nem
gyámolítják egészségét védő intézkedések.
(Folyt, következik.)
Dr. L eszn er Rudolf.
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M árciu s 15-ére.
Van-e még több olyan haza a világon,
Amelynek szépsége túltesz sok virágon,
Mint a mi szép hazánk, melynek dicső múltja
Nem vesztette fényét, bár egy átok sújtja.
Egy magában áll a népek tengerében,
Nincs, ki vigasztalja fájó keservében ;
Nincs, kivel megossza örömét — bár ritkán —,
Eltűnődik lelkem a sors e mély titkán . . .
Mint magányos sziklán őrséget álló vár,
Ezer csatát vívott, midőn török s tatár
Ellen híven, bátran védve a keresztet,
Mint népek bástyája ő nyugalmat vesztett.
Mig más nép lerázta szolgasága jármát,
Teljesülni látta szebb jövője álmát,
Te, szép hazám, addig csak tengetted élted,
Hogy rabságod szűnjék, de hiába kérted!
Egyszer-kétszer feltűnt egeden a hajnal,
S te hitted : nem küzdesz már több vészszel, bajjal.
Csalódtál I — Ború szállt a hajnalos égre . . .
Rákóczi hadának hiába hullt vére.
A hős elbujdosott s a szabadság vele;
A majtényi sik lett vezeklésed helye;
A majtényi sikon sirod kellett látnod,
Miként hántolják el féltett szabadságod.
Bűn bélyegét hordta legszebb álmod, vágyad,
Hogy halottad egykor a sírból feltámad,
Bízva, erős hittel viselted el sorsod,
Mig az ég hatalma alóla feloldott.
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Az éj után újra hajnal jött egedre,
S te a sötét múltnak bánatát feledve,
Kedves halottadat felámadni láttad,
Amint bízva kérted, amint hittel vártad.
Halottad feltámad ; örömkönnyed sírtad,
Nevedet a világ könyvébe beírtad,
Ott fog az ragyogni az idők végéig.
Bár taposson rajta száz ellenség végig.
Kossuth Lajos és ti, nagy, névtelen hősök,
Kikkel honszerelme a rabságon győzött,
A ti szent példátok adjon erőt, hitet,
Győzelemre minket csak ez vihet. —
Óh, nem felejtem el azt a szép dicső kort,
Melyet minden honfi a szive mélyén hord.
Soha nem felejtem, a sírba száll velem,
Ott őrzi híven az örök honszerelem.
Almási Brúnó.

M árcius 15.
Március idusza, te fénylő csillag, Isten hozott! Jöttödre
vissza száll lelkünk a múltba; magyar szívünk minden dobba
nása egy-egy szent emlékezés, melynek fénye vissza hozza azt
a nagy, lelkes márciust, amikor először mertük az ajkainkra venni,
amikor először mertük a világ szemébe kiáltani: „Rabok to
vább nem leszünk” !
Tavasz volt akkor is, fakadó sugaras március. Az enyhe
napsugár-csóktól éledni kezdett minden, a nyíló ibolya-illattól
balzsamos volt a lég s a bontakozó rügyek susogó ébredését
langyos tavaszi szellő kapta szárnyaira, hogy pacsirta-dallal ve
gyítve s csodás hangulattal töltse be az emberek lelkeit. Ebbe
a könnyű, üde zsongásba egyszerre csak valami nehéz áradat
vegyült. Európa felett egy újabb kor reformszle forradalmi esz
méket kapott szárnyaira, bejárta az országokat s fellobbantotta
— a lelkekben titkon már lappangni kezdő — szabadság utáni
vágyat.
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Nyugatról jött, ahol a mámortól ittasúlt tömeg megsemmi
sítette az egyeduradalmat, széttörte az önkény béklyóit, a köz
társaságot élteteve lerombolta a sajtó censori gátját, elűzte ki
rályát s hogy a meggyülölt uralomnak még emléke se maradjon
meg, megégette a ,,Bastille” -téren a királyi trónt gúnyos kaca
gással. Az eszme — melyet már méhükben hordtak az újirányt
suttogó évtizedek — lángra gyújtotta a fásultak szíveit is, eggyé
olvasztotta a nemzet kasztjait s lelkesedéssel irta fel a kikeleti
hajnal szabadság-egére csillogó vérbetükkel: Szabadság, egyen
lőség, testvériség.
A francia vihar végig szántott a világrész felett s Zürich,
Berlin, Róma, Brüsszel, Prága és Bécs után csakhamar már a
mi levegőnket is Páris szele tölti be.
Ezt a nemzetet, melyet nem tudott letörülni a lét színpadá
ról Batu khán tatár csordájának irtó pusztítása, melyet nem
tudott szétzúzni a török félhold másfél századon keresztül, egy
másik nagy ellenség akarta kipusztítani. Ennek .nemcsak a
Kárpátok övezte föld kellett, szabadságunkra volt éhes, el akarta
venni a nyelvünket, ezeréves történetünket s nekünk ezt tűr
nünk kellett a tehetetlenség gyötrő kínai között, a kétségbeesés
fájó érzetével húzni a reménytelenség igáját s látni hogyan
roskad össze a súlyos bilincsek alatt nyögő ország. Ki volt
mondva a halál-itélet, meg volt már pecsételve a sorsunk s
a halált kimondók farkas kacagása már ott kóválygott a fejünk
fölött, mikor távoli nagy események hangjai ütötték meg fülünkét.
Az eltespedt országot felrázta aléltságából egy nagy cso
dálatos erejű eszme áradat, a vihar akkordjai lángra gyújtották
a nemzetet s követelni kezdtük szabadságunkat, jogainkat. Megmozdúltunk mi is. A lelkesedéstől ittasúlt tömeg félistenei közül
ott látom Petőfit a fényben, magasra emelt kezével, a lelkesülés
pírjában csillogó szemekkel mondja el óriási hatású szabadság
dalát s magával ragadja a hallgatóság tízezreit. Ott hullámzik
mindenki az utcán. Kihozott valami mindenkit s egy érzés hatal
mas ereje eggyé olvasztott mindenkit. És ennek a tömegnek
elég Volt egy nap, hogy széttörje a bilincseket, elég volt egy
lelkes buzdítás, hogy letörje a börtön lakatját s szabaddá tegye
az ártatlanúl szenvedő Stancsicsot és társait.
Oh szent kor, nagy idő mikor: „Séttörte láncát a nemesi
kar s a parasztnak adta jobb kezét.” „Testvérem vagy te és
szabad magyar.” Olyam álomnak, tündér mesének tűnik fel ez
a lánctörő nap.
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Március idusza, te hoztad össze a palotát a szenvedők vis
kóival, te forrasztottál össze bennünket, a te zsongó fuvalmadtól
millió szívben egy érzés fakadt, egy érzésbe fúlt milliók imája:
a szabadság, egyenlőség, testvériség szent érzésébe. Forró lel
kűnkből föllobbant a láng, a lelkesedés láza, a hazaszeretet égető
tüze valóra váltotta századok álmát, tűnő .reményét. Régi bű
neinkből föltámadtunk s újjá születve leráztuk magunkról a bé
nító iga béklyóit s cselekedtünk lázas igyekezettel. Kossuth
Lajosnak szenvedélytől izzó beszédje — mely többek között ezt
mondja:
„Mi rajtunk egy fojtó gőznek nehéz átka ül, a bécsi rend
szer csontkamarájából sorvasztó szél fú ránk, mely idegeinket
megmerevíti s lelkünk röptére zsibbasztólag hat” . . . óriási ha
tással nehezedett az ellenzékre s gyökeres reformtervek ’meg
valósítását tűzték ki célul. És a nagy munkának csakhamar meg
született a sikere. Alkotmányunk szúette, rozoga oszlopait, erős
tölgy-cölöpökkel cserélték föl, megerősítették megnyirbált jogaink
düledezö bástyáit, felszabadították, magukkal egyenlővé tették a
jobbágyságot, vissza helyezték a magyar nyelvet arra az őt
megillető magaslatra, ahonnal letaszítani akarták a megsemmi
sülés posványába ellenségeink s boldog megelégedéssel látták
munkájuk sikerének érő gyümölcseit.
Föltámadtunk, újjá születtünk, a hármas jelszó szívünkben
élt, egyek lettünk munkában, szeretetben, az elválasztó korlátok
lehulltak, maguktól semmisültek meg. Magunkhoz kapcsoltuk el
szakadt testvéreinket, megszületett a testvéri ölelkezés, az unió
Erdéllyel. Szabad lett most már itt is a sajtó, nem őrködött sastekintetével most már senki fölötte. Szabadok lettünk, munkál
hattuk ennek a sokat szenvedett hazának javát szabadon az
újjáébredés függetlenségében. A reneszánsz fiatal félistenei kik
től nem régen még azt kérdezte a keserű lelkű költő: ,,Lesz-e
gyümölcs a fán, melynek nincs virága, Avagy virág vagy te hazám
ifjúsága?’’ ez az ifjúság tettekkel felelt a kérdésre. Ezek az
ifjak cselekedtek oroszlán erővel, hogy szabaddá, naggyá tegyék
szeretett hazájukat s amit évtizedek ápoltak, melengettek lopva,
félve, titkon, azt ők egy nap alatt megvalósították s az oly rég
óta ámított szabadságot kivívták egy csepp vér nélkül.
Csodás hatása volt ennek a varázslatnak, magyarrá lett
minden, nyelv, viselet, szokás, s nemes öntudatra ébredve büsz
kén, felemelt fővel vallottuk, hogy magyarok vagyunk.
Oh szent március, a te lehelleted ihlette meg lelkeinket, a
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te fakadásod ébresztette életre e fenséges, nagy eszmék szunnyadó
rügyeit, a te sugaras fényedben kelt új életre e nemzet s a te
balzsamos kikeleteden zúgott először végig az a nagy imádság,
amely milliók szívében visszhangra talált s amelyben szentül meg
fogadtuk . ,,Rabok tovább nem leszünk!”
Jöjj, oh jöjj, te fenséges újulás s hozz magaddal egy új
feltámadást, ébreszd fel újra a szunnyadók lelkeit. Megtévedt
agyunkban gyújtó új lángot, hogy fényénél megismerhessük újra,
hogy testvérek, szabadok, egyenlők vagyunk. Jöjj el mégegyszer te nagy megújhodás tisztítsd meg azokat a szent, nagy igéket
hatvanöt év sallangjától. Jöjj el mégegyszer üdén, tisztító vi
harral s ezeket a régi emlékeket, melyek ' hallatára kigyúl a
tűz szíveinkben, váltsd valóra mégegyszer. Jöjj, megünnepelünk
újra nem külső lelkesedéssel, nem az emlékeken felbuzdúlt szívvel,
hanem úgy mint az elsőt, azt a nagy márciust haza- és szabadság
szeretettől átitatott tettekkel. Jöjj el második nagy március, jöttödet várjuk. Jöjj, jönnöd kell, hogy elhozd azt a régen meg
jövendölt jobb kort: „Mely után, Buzgó imádság epedez Száz
ezrek ajakán.” „Jöjj, hozd el azt az újabb kort, mikor egy
újabb vihar fut át Európa felett amikor majd megint, mint
egyszer . . . régen
„A Kárpát átbeszél az Alpesekhez,
Tiszánk susog, rá a Szajna felel,
Tokaj Champagne-val szűri levét össze
Páris és. Pest egy levegőt lehel.
,Alons enfants7! harsogja lelkesülten
Piros zászlók alatt a Szajna-part,
S öreg Dunánk partján ezrek ajka
Visszhangozza rá a ,Talpra magyar’-!!”
Jöjj várunk a lelkesedés s a beléd vetett bizalom öröm
könnyei között, tisztitsd meg ezt a meggyötört s a sok keserv
közt még mindig fennálló országot a piócáktól s hozd el re
ményünk álmát, madárdalos, víg kikeletjét annak az új kornak,
amikor ismét a világ szemébe kiálthatjuk: megálljatok, hiszen
mi szabadok, egyenlőek, testvérek vagyunk!
F od or J ó z s e f .

_____________
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I r o d a l o m .
A magyarországi ág. h. evang. egyebem«« egyház levéltárá
nak jpqyzeke í. kötet, az 1408. évtől az 1791. évig. Szerkesztette
Gó b i I mr e egyet, levéltáros. Követni fogja még a II. kötet
is, mely a 2 kötethez való indexet is magában foglalja. Egye
temes levéltárunk gazdag anyaga tehát ezentúl hozzáfér
hetővé lesz.
, Iskolai ünn°paink. ' E folyóirat 29. 30. kettős füzete hagyta
el a sajtót közelebbről. Gazdag tartalmából kiemeljük a követ
kezőket: Egy igen szép beszéd március 15-re bármely iskola
részére. Ugyanezen ünnepre való, élőképekkel és színdarabbal
egybekötött felolvasás leányiskoláknak. Alkohol ellenes ünne
pélyre való vers és cikk. — Hódolat Hunniának; verses élő
képlet az ezeréves fordulóra. Cikk április 11-re. Több hazafias
ünnepélyre való költemény. Tüzriadóra való beszéd és egy
monolog: „Óh az a nádpálca” címmel. Az igazán változatos
tartalmú füzetet 10—12 húsvéti öntözésre való versike zárja
be. A folyóirat egy kötetének ára (12 füzet) 7 korona, egyes
füzet 60 fillér, kettős füzet T20 K. — Jelenleg kapható a
13—30. számú füzet S z e n t g y ö r g y i Dénes szerkesztőnél
Maros-Vásárhelyen. Mutatvány példányt nem küld.
A bűnösök evanyelioma. Ez a cime annak a füzetnek, mely
most hagyta el a sajtót. Három elmélkedést foglal e mű magá
ban. Krisztus urunknak a gondolatban ejgyik legszebb s a
tanulságokban egyik leggazdagabb példázata, a tékozló fiú felett
elmélkedik. Az elmélkedések egyike a tékozló fiút mutatja be,
a második a tékozló fiú atyjáról s a harmadik annak bátyjá
ról szói. Az előszó előtt e szavak olvashatók: „Bűnös, mene
külni akarsz Isten elől ? .— Borulj karjaiba.” — Az elmélkedés
írója Pa ül i k J á n o s , nyíregyházi ág. h. ev. lelkész. Kapható
a szerzőnél 80 fillérért, mely összeg tisztán a nyomda költ
ségét fedezi.

Y egyesek
Értesítés. Az evang. népiskola IV. —VI. osztálya számára
szerkesztett Kapi—Papp-féle Olvasó- és tankönyvhöz az új egyetemes népiskolai tanterv utasítása értelmében készült k iegé s z í t ó r é s z (pótfüzet) a -Franklin-Társulatnál (Budapest,
IV. Egyetem-utca 4. sz.) már megjelent. Akik használni akarják,
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forduljanak fenti kiadóhivatalhoz, mely a pótfüzetet minden
kinek ingyen megküldi.
Gyaszhir. Nádasi N á d o s s y K á l m á n kir. tan., a tolnabaranya-somogyi ev. egyházmegye és a pécsi ev. egyházközség
nek sok éven át volt nagyérdemű felügyelője, lapunknak kezdet
től fogva buzgó támogatója f. év március 1-én elhunyt. Emlé
kezete legyen áldott!
A soproni evang. tanitóképzóző intézet belmissziói egyesülete
f. é. március hó 9-én v a l l á s o s e s t é l y t rendezett, követ
kező műsorozattal: 1. Add, hogy neked élhessek. Két hangon
énekelték a gyakorlóiskola növendékei. Vezette Fodor Kálmán
IV. év növ. 2. Imádság. Mondta Meixner Mátyás IV. év. növ.
3. Fövenyessy Bertalan: Imádság. Énekelte a belmissziói ének
kar. Vezette Grieszhaber Ödön IV. év. növ. 4. A reformáció
hatása a nevelésre. Irta és felolvasta Erdős János IV. év. növ.
5. Hozzád zeng Istenünk. Két hangon énekelték a gyakorlór
iskola növendékei. 6. Bach J. S.: D-dúros ária. Hegedűn
játszotta Nitschinger János III. év. növ., orgonán kísérte Fodor
Kálmán IV. év. növ. 7. Vojtkó Pál: A legszebb jutalom. Sza
valta Fodor Kálmán IV. év. növ. 8. Közének. Dallama: Jézus
sebeidnek mélye. — A szép számú közönség körében ott volt
a minden szépért s jóért lelkesülő dr. Rá t z O t t ó főiskolai
felügyelő is.
Az első rendes magyarnyelvű Istentisztelet Nyíregyházán.
Március hó 2-án folyt le a nyíregyházi ág. h. ev. templom
ban a tótnyelvü istentiszteleten szokásos lithurgiával az elsőtótnyelvü istentiszteletet helyettesítő magyarnyelvű istentisztelet.
Ez istentiszteleten részt vett a teljesszámú egyházi képviselőtes
tület élén G e d u l y H e n r i k püspök és Ba l l a J e n ő egyházi
felügyelő, a tantestület s mintegy 3 ezer lélek. Az egyházi
beszédet, mely nemcsak nyelv, de érzés és szellem tekintetében
is magyar volt, P a u l i k J á n o s lelkész tartotta.
Orszagh Sándor ünneplése. Rendkívüli ünnepély folyt le
múlt hó 23-án Rákospalotaujfalún, Magyarország legrégebbi
orgonagyárában. Országh Sándor orgonagyáros a Ferenc Józsefrend lovagja 75-ik születés és 52-ik évi cég fennállásának alkal
mából nagykörű tisztelőinek és családjának körében, nagy ünnepeltetésben részesült. Az ország minden részéből elhalmozták
üdvözletekkel, a köztiszteletben megőszült orgona gyárost, kinek
elévülhetetlen érdemei vannak a magyar ipar fejlődése körül.
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A siketnémákat foglalkoztató ipari-tanműhely igazgatóságától,
Vácz. A tanulatlan siketnémák ipari foglalkoztatója a vallás- és
közoktatásügyi kormány jóváhagyásával és támogatásával azt
tűzte ki különösebb céljául, hogy olcsó tan- és szemléltető-eszközök
készítésével módot nyújtson minden hazai iskolának arra, hogy
meglévő készleteit jutányos áron kiegészíthesse vagy új beszer
zéseit — az oktatás színvonalának emelése végett eszközöl
hesse. T végből az alábbi árjegyzék szolgáljon tájékozásul:
1. Gazdasági eszközök gyűjteménye 30 tárgy ä K 22.50. 2. Mér
tani testek 5X10 cm-es nagyságban ä K —.30. 3. Mértani tes
tek 7X14 cm-es nagyságban ä K —.50. 4. Mértani testek
30X42 cm-es nagyságban ä K 5.—. 5. Számológép golyókkal
ä K 10.—. 6. Vili. csengő állványon teljes szereléssel ä K 6.—.
7. Kémlőcső állvány ä K —.80. 8. Álló, mozgó csiga drbonkint ä K —.50. 9. Tizedes mérleg minta ä K 4.50. 10. Rajz
minták, puha fából: Támasztó létra, állványon K 1.50, kézi
létra K —.50, asztal K 1.50, x lábú asztal K 1.50, szék K í . —,
magyar szék K 1.—, lóca K 1.—, vizes pad K 1.—, mosóteknő
K 1.—, malteros láda K —.80, dézsa K 1.—, talicska K —.80,
szivattyús kút K 2.—, gémes kút K 2.40, kerekes kút K 2.—,
kapu K 1.—, házikó K 1.80, kutya ház K 1.20, templom, torony
K 2.50, kerék K 2.—, köszörű állvánnyal K 2.—, kocsi sorompó
K 1.50, madárház K 1.— stb. stb. Kemény fából 20o/0-kal
drágább. A szállítási és csomagolási díj az árakban bennfoglaltatik. K o n d r a M i h á l y a fogl. igazgatója.
A tanítók egy évi katonai szolgálatáról. Tekintettel arra,
hogy a fiatal tanítók között többen vannak, kiket az alább közölt
miniszteri rendelet érdekel, fölhívja a hatóság az iskolaszéki
elnököket, hogy azt a tanítókkal haladéktalanul közöljék és a
legközelebbi sorozás alá kerülő tanítókkal írásban ismertessék
el azt, hogy a rendeletet olvasták és tudomásul vették. A ren
delet ez: Fölhívom a kir. tanfölügyelő urat, utasítsa a tan
kerületéhez tartozó állami tanítóképző-intézet igazgatóját, hogy
az figyelmeztesse az intézet érdekelt növendékeit, hogy az egy
évi önkéntesi tényleges katonai szolgálat kedvezményéhez való
igényt legkésőbb előállításukkor, még pedig az orvosi megvizsgáltatást megelőzően tartoznak bejelenteni, mert ennek el
mulasztása esetén rendes katonai szolgálatot kötelesek teljesíteni,
mivel azon a címen, hogy valaki valamely nyilvános elemi is
kolánál tanítói minőségben van alkalmazva, a póttartalékba való
áthelyezésre igénnyel nem bír.

Az elemi isVolás tanulóknak temfttéseken való részvételét
korlátozza a minisz er. A közoktatásügyi miniszter rendelete
az állami és községi elemi iskolák tanulóinak a hideg évszakokban,
rossz időjáráskor vagy járvány esetében a temetési szertartásokra
való kirendelését megtiltja. A 26,303. számú rendelet így szól :
Arról értesültem, hogy hivatali elődeimnek több ízben tett
rendelkezései ellenére az elemi iskolák növendékei temetési szer
tartásokra oly időben is kivezényeltetnek, mikor az egészségü
ket veszélyezteti. Bár a kegyelet érzésének ápolása végett nincs
kifogásom az ellen, hogy a gyermekek az iskolával kapcsolatbari állott személyeknek és a tanügyi hatóságok tagjainak teme
tésén megjelenhessenek s a gyász-szertartáson részt vehessenek,
mégis fontos közegészségügyi szempontból az elemi iskolák
növendékeinek a hideg évszakokban, rossz időjáráskor, vagy
járvány esetében temetési szertartásokra elvitelét nem enge
délyezhetem. Fölhívom ezért a kir. tanföliigyelő urat, hogy a
gyermekek egészségügyi érdekeire való kiváló tekintettel rendeletem megtartását saját hatáskörében szigorúan ellenőrizze. —
Budapest, 1912. november hó 23. Zichy.
Követéire mebo pó da. Mint értesülünk, a vasmegyei
Nemescsó községben Ba d i c s Ád á m ev. tanító már több év
óta ismeretterjesztő előadásokat tart, a téli időszakban,- a fel
nőttek körében. Az előadásokon mindig nagy számú hallgató
ság volt jelen. A buzgó fáradozásnak tehát megvolt az erkölcsi
sikere, s a tanító személye is nagyot emelkedett a közbecsiilésben. De anyagi sikerrel is járt a fáradozás, amennyiben Badics
tanító úr könyveken kívül 156 kor. jutalmat is kapott az állam
tól. Az „Országos Közművelődési’ Tanács” pedig a szorgalmas
hallgatók számára küldött többrendbeli jutalomkönyvet. A
nemescsói tanító helyes irányban gyakorolja a tanító szociális
irányú működését.
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fertőtlenítése és portalanítasa

§

a 21.211-1905. sz. a. keit miniszteri rendelet szerint: ®
1 liter Főnagy-féle dustless 8J^] in. K 1,— •
1 darab bekenőszerszám

T E L E F O N
1 7 7 “— 7 7 .
—

K 1.—
K 1.60

1 d rab piassava-seprő

9

Fizetendő tetszessz erinti időkö- |
zökben.
K i s e b b részletekben. •
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

megkiil- ®

I Fonagy-féie dustless-gyá-, Budapest> IV.
I
E R D Ő S JÓZSEF ES T Á R S A Sziv-Utca 26 / £
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Orgona- és h.=irmonmmgyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o s p a l o t a (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del11, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú hannoniumok minden
nagyságbau. Rarmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra
küldünk.
I«
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H A R M O N I UNI ÓKAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
- •------ l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t
—

P A J K R

R E Z S Ő

és T S A

BUDAPEST,
X., D e l e j - u t c a 25. s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e .
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P e d á lo s liarm o n iu m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en n ag y ság b an p o n to s o rg o n a —-so»
m é re te k k e l tem p lo m o k , szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y ak o rló orgonák.

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

ANQSTEK

J. és F I A

orgona- és harm onium -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.J
Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk,
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. április hó.

7. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sze rk e sztő t éghez (Sopron)
küldend ő k .

Felelős szerkeszti! és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
S k o ro n a , félévre t k o ro n a ,
n eg yedévre 2 korona.

E lőkészület az E v an g élik u s T anárok és
T anítók Országos E g y esü letén ek
1913. évi pünkösd hetében Szarvason tartandó közgyűlése
és elemi iskolai Szakosztályunk gyűlésére.
Szakosztályunk minden mozgalmáról kell hogy értesülve
legyenek evangélikus Tanítótestvéreink. Milyen jó volna, ha ez
a mi Evangélikus Népiskolánk, az 50 filléres beirási dijak terhére,
minden népiskolánál törvény szerint létesítendő iskolai könyvtár
számára tényleg megrendelve, ezen mozgalmainkról belőle min
den evangélikus Tanítótársunk könnyen és most már kétheten
kénti megjelenése óta gyorsan is értesülést vehetne. Ez pedig
az 1912. évi Egyetemes Gyűlés jegyzőkönyve 85-ik pontjában
foglaltak alapján már csak igazán tőlünk evangélikus tanítóktól
függ és mindössze 26 növendékünk beiratási dijából megvalósít
ható dolog. (Vagy azt várjuk, hog felsőbbségünk ránk paran
csoljon, nem elég, hogy engedélyezte és ajánlja az Evangélikus
Népiskola előfizetési költséget?)
Elemi iskolai Szakosztályunk Alelnökeihez a következő fel
hívás küldetett szét:
Igen tisztelt Alelnök úr!
Közeledik egyesületünk közgyűlésének napja s evvel együtt
szakosztályunké is. Az idei husvét ugyan nagyon korán köszön
tött be, ezért a gyűlés szokott idejét jobbnak találta a pünkösdi
hétre halasztani egyesületünk elnöksége.
Mindazáltal jó előre szükségesnek vélem igen tisztelt
Elnöktársaimat már most a következőkről értesíteni.
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1. Vándorgyűlésünk helye is változást szenved, mivel
Késmárk közbejött akadályok miatt visszavonta meghívását,
(Ék. 32. lap, 23. pont) ellenben Békésszarvas főgimnáziumának
tanártestülete, az egyház és tanítósága kitűnő előzékenységgel
ismételten felajánlotta vendéglátását s így nem Késmárkon, hanem
Szarvas városában lesz idei gyűlésünk.
2. A múlt 1911/12-iki Évkönyvben foglalt Szakosztályi gyű
lésünk jegyzőkönyvéből pedig méltóztatott tudomásul venni,
hogy mind a négy egyházkerüleiünkből egy-egy alelnököt
választott meg Szakosztályunk a maga és érdekeinek, ügyeinek
képviseletére. És a midőn most idei gyűlésünk előkészíitéséhez
hozzáfogni kívánok, legelső és legkedvesebb kötelességemnek
tartom igen tisztelt Elnöktársaimat fölkérni, hogy Szakosztályunk
ezen kitüntető megbízását elfogadva, engem szakosztályunk és
egyesületünk fölvirágoztatására, nem éppen könnyűnek mondható
munkámban hathatósan támogatni kegyeskedjenek.
3. Szükéges volna mindenekelőtt, hogy igen tisztelt Alelnök
úr szíveskednék Szakosztályunk népszerűsítése érdekében a maga
közvetlen baráti, szomszédközségi köréből, továbbá a most
küszöbön levő tavaszi esperességi gyűléseken, ezen felül kerü
lete nagyobb gyülekezeteiben működő tanítótestületek felbuzdí
tásával egyesületünk számára tagokat toborozni és különösen
odahatni, hogy amely kerületebeli vidékekről és esperességekből nincsenek még tagjaink sorában kartársak, hát jelentkezze
nek legalább nehányan ezek közül és fizessék be egyesületi
szakosztályunk pénztárába: Szűsz Lajos fővárosi ev. tanítótár
sunk címére (Budapest IV,, Damjanich-utca 25 b, 11. em. 12) azt
a csekély 2 korona tagdijat, melyért az egyesületi évkönyvet díj
talanul veszik és érdekeik országos képviseltetéséről is kellő
gondoskodás történik.
4. Szíveskedjék odahatni továbbá Alelnök úr, hogy kerüle
téből, annál legalább nagyobb esperességi tanítóegyesületeinkből
és népesebb városi tantestületeiből egy-egy tag részt vegyen
majd Szarvasra hirdetett gyűlésünkön, temészetesen lehetőleg az
illető egyesület és tantestület áldozatkész anyagi támogatásával.
Annak idején kérem majd a jelentkezők névsorát velem tudatni !
5. Én a magam részéről mindent megteszek és megtettem,
hogy hazánk evangélikus tanítósága mint országos testület és
egyesület napjaink összes tanítói mozgalmában képviselve legyen.
Ott voltam a ffzetésrendezés valamennyi bizottságában, deputaciójában és nagy gyűlésein, az Eötvös-alap és az Országos Sző-

Vétségben is képviseltem Szakosztályunkat. Senki sem tagadhatja
hogy a szégyenpír ömlött volna az arcába, ha ezen fontos moz
galmakban csak az evangélikus tanítóság nem lelt volna képvi
seletet, ha a rkatholikus, református és izraetita országos tanítóegyesületek sorából kiabáló feltünőséggel hiányzott volna még
most is az evangélikus tanítóság? Ha azonban a jószót is, a
két korona tagdijat is sajnálják evangélikus tanítótestvéreink
(tiszlelet a kivételeknek) áldozatul hozni ezen országos jellegű
Szakosztályunk fentartására, miből táplálkozzunk szellemileg és
miből fedeztessenek levelezési, nyomtatvány!' költségeink, miből
gyülésezzünk, hát az egyesületi lapot mivel segélyezzük stb. ?
6.
Végül van szerencsém szakosztályi gyűlésünk tárgysoro
zat tervezetét közölni és ha erre nézve bármi kívánsága, meg
jegyzése volnak aleinök úrnak, úgy kétszeresen lekötelezne
annak minél gyorsabb nyilvánításával és tudatásával.
Csak vállvetve hathatunk érdemlegesen az evangélikus
Tanítóság érvényesülésének és nagyon elhanyagolt közösükéi
nek előmozdítására, Kérem és várom ehhez kollegiális segítő
munkásságukat és őszinte jóakaratukat.
T e k i n t s é k i g e n t i s z t e l t E s p e r e s s é g i Ta ní t óegyesületeink. nagyobb városi Tantestületeink,
ös s z s Ta gt ár s ai m h a s o n l ó k é p e n ezen f e l h í v á s o 
ma t e g y s z e r s m i n t k ü l ő n-k ü l ő n H o z z á j o k i n t é z e t t 
ne k is és b ű z d u I j a n a k á l t a l a u g y a n a z o n é p í t ő
cselekvésre, Szakosztályi Gyűl ésünk sikerének s
ezzel kül hat ásának e l őmozdí t ás ár a.
Tárgysorozat

tervezet

az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesülete elemi iskolai
szakosztályának 1913. Pünkösd hetében Szarvason tartandó
gyűlésére.
1. Egyházi képviseltetésünkről az egyházkormányzat vala
mennyi fokozatán. Előadó: Sass István, szakosztályunk alelnöke
és a Dt. kér. te. elnöke.
2. A kántori fizetés elkülönítése a tanítóitól. Előadó : Kisze!
János ceglédi ig.-tanító, szakoszt. jegyzőnk.
3. Az Orszégos Tanítóegyesületi Szövetség elnöksége ; ital
tárgyalásra kitűzött javaslatok :
a) a tanítói fizetésrendezés sérelmei,
b) a nyugdijrevezió
c) a tanítók jogait védő országos bizottság szervezése,
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d) a tanítói mellék foglalkozások díjazása,
e) a tanítók szolgálati pragmatikája tárgyában.
4. Felolvasás.
5. Indítványok (bejelentendök május 1-éig.)
Cegléden, 1913. március 25.
Alexy L ajos
szakoszt. elnök.

Választójog“ és az iskola.
Az elmúlt napokban megalkotott választójogi törvény köze 1
vonatkozásban van a népiskolával. E helyen tekintsünk el attól,
hogy minő harcok közt jött létre, vizsgáljuk inkább tárgyilagosan
mennyiben függ össze a népiskolával.
Az új törvény megalkotói, hogy a magyarság vezető sze
repe veszélyeztetve ne legyen, több védőbástyát állítottak föl.
Egyik ilyen — bennünket közelről érdeklő — védőbástya a
magyarúl irní, olvasni tudás.
A törvény e tekintetben két csoportot különböztet meg.
Egyik kategóriába sorozza azokat, kik sikerrel elvégezték a nép
iskola hat osztályát s arról bizonyítványt kaptak. Ezeknek sokkal
kedvezőbb feltételek mellett adja meg a választói jogosultságot,
mint azoknak a másik csoportbelieknek, kik csak Írni, olvasni
ucinak magyarúl.
Álljunk meg a törvénynek e rendelkezésénél. Nagyon fon
tos ez az iskolára nézve. Tudjuk, hogy hazánk lakosságának
csaknem fele idegen anyanyelvű s hogy majd mindenütt több
ségben vannak a köztük lakó magyarsággal szemben. Már most,
ha a választójogot minden feltétel nélkül, a szocialisták szájaize
szerint terjesztik ki, könnyen megeshetett volna, hogy a kép
viselőházban kisebbségbe kerül a józan magyarság.
Csodálatos, hogy ebben az évtizedes választójogi küzde
lemben a nemzetiségek — legalább nagy zajjal — nem vettek
részt Ok valószínűen azt gondolták, hogy a nagyszerűen szer\ izeit magyarnyelvű szociálista párt egymagában is kiküzdi az
altalános titkos választójogot s akkor úgyis elérkezett az ő órá
juk. Nem is rossz gondolat: magyar a magyar ellen segítse
uralomra a nemzetiségeket. Ezért iparkodott az országgyűlés
többféle korlátozó dolgot belevenni a törvénybe.

157

De térjünk vissza a törvény azon indézkedéséhez, mely
ránk a legfontosabb, Tudjuk azt is nagyon jól, hogy nálunk
még mindig óriási nagy az iskolakerülők száma. Ez a szám
valószínűleg meg fog apadni az új törvény alapián, tehát e
tekintetben is áldás lesz az országra nézve. De a legnagyobb
segítőtársa lesz ez a törvény a nemzetiségi vidéken működő
tanítóknak. Eddig azt mondhatták idegenajkú honfitársaink ; minek
tanuljak magyarúl, hisz úgy sem veszem hasznát. Míg most,
iparkodik majd az a gyerek magyarúl tanúlni, ha belemegy a
vérükbe, hogy annélkül nincs politikai jog. Fegyver, éles fegyver
lesz a tanító kezében az *a végbizonyítvány. Mostanában olvas
tam, hogy egy oláhországi magyar faluban működő román
tanító eldicsekedett vele, hogy neki csalhatatlan jó módszere
van a román nyelv megtanítására : addig tartja azokat a kemény
fejű magyar fiúkat az első osztályban, mig meg nem tanulnak
románúl, Ezt a módszert kell majd nekünk is eltanulnunk román
kartársunktól s alkalmazása jó szűrője lesz a választójog kiter
jesztésének.
De hogy a törvénynek magyarosodást előmozdító ezen
kitétele a maga teljes intenciója szerint mehessen át az életbe,
ahhoz egy hivatásától áthatott, hű magyar érzelmű tanítógárda
kell oda a nemzetiségi vidékre.
Szomorúan olvastam a napokban, hogy soproni jó képző
anyánkból öt tót atyafit kellett rövid úton kiakolbolítani, kiket a
jó magyar „szatyi“ nemcsak hogy nem tett magyarrá, hanem
titokban összegyűlve arról ábrándoztak, miképpen törhetnének
a magyarság ellen egy eljövendő zivataros világban. S ez nem
elszigetelt jelenség. Azok a pánszláv érzelmű ifjak megjelennek
még a magyar intézetekben is és ápolgatják hazaellenes érzel
meiket. S még a tótok a legveszélytelenebbek a többiek között.
Már most, ha az a tót fiú ott a törzsgyökeres magyar képzőben
is ilyen érzelmket ápolgat, mit csinál majd künn az életben?
Hát még az a tanító, ki olyan képzőből kerül, ki melyben ők
vannak többségben s nem csak hogy nyíltan nyilváníthatják ide
gen érzelmeiket, hanem talán felsőbbségük még ápolja is azt
bennük. (De hát van-e nekünk olyan intézetünk? Szerk.)
Ezeknek a kezében visszafelé sül el a végbizonyítvány
fegyvere s a magyart sebzi meg., Ezek fajszeretetből bizonyára
kiadják azt boldog-boldogtalannak, csakhogy politikai jogokhoz
juttassák feleiket általa.

158

Olvassuk, hogy a választói törvény folytatásakép még^
egész sereg törvény készül a magyar ügy védelmére. Így tervbe
van véve a jegyzők államosítása. De nem olvastuk sehol, hogy
a nemzetiségi iskolák államosítása is tervbe volna véve. Pedig
ez nagyon fontos volna az elébb kifejtett szempontból. A kettő
együtt, a magyar közigazgatás s a magyar állami iskola mily
kecsegtető eredményt helyez kilátásba. Ilyen helyekre kivétel
nélkül tiszta magyar fiúkat kellene helyezni jegyzőnek s tanító
nak. Az az ok, hogy nem tudnak a nép nyelvén nem lehet
kifogás. Pár év alatt elsajátítják azt, de a szívük örökké magyar
lesz. Azt a tót, oláh, meg szerb fiút pedig el kell helyezni az
Alföldre meg a Dunántúlra s ezzel akármi lakozik is szívében,
méreg foga ki van húzva.
Tehát itt most nem azért említem az iskolák államosítását,
hogy kedvezőbb anyagi körülmények közé jussunk — bár ez
sem utolsó — hanem tisztán nemzeti szempontból. Nagy mér
tékben vinné ez előre a magyarosodás ügyét s egyben hathatós
gátul szolgálna, a választójog szempontjából, a nemzetiségi
törekvések előretörésének.
B adics Adám.

V alam i m agunkról.
Mostanában több jóakaratú közlemény jelent meg lapunk
ban, amely lapunk ügyével foglalkozott. Igaz, nem mint külön
egymagában álló cikk, hanem más, rokontárgyú thémával kap
csolatban. Így, hogy csak egy-kettőt is megemlítsek, felhozom
az orsz. ev. tan. egyes, szakosztályi elnöknek nemrég hangoz
tatott értékes érveit. Avagy a kerületi elnöknek e tárgyban megetent becses felhívásait. S végül, magának a szerkesztőségnek
e nemben tett megjegyzéseit és előfizetési dijak iránti rekla
mációit.
Mondhatom, fájó érzéseket váltott ki belőlem az, hogy ily
tárgyú felhivásokat, a nemben közreadott búzditó szavakat kellett
olvasnom !
Hogyan ? Hát e lapot, amely egyetlen orgánumunk a
kerületben s az egész országban, ezt is ajánlani kell ? 1 Búzditó
szavak kellenek, hogy támogassuk ? Kötelességünk, hogy pártol-
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juk, hogy járassuk! Hiszen úgy szét vagyunk szórva, mint a
szél hordta polyva! Ki itt, ki ott. Mert ne higyjük ám, hogy
mivel esperességi, vagy köri gyűlésekre összejövünk, tehát hogy
egyesületeket alkotunk, illetve hogy benne vagyunk, már eleget
tettünk a kötelességeinknek! S azt se higyjük, hogy, mivel a
kerületi egyesületnek tagjai vagyunk, már üdvözülünk ! Oh nem,
Kevés ez még ahoz nagyon ! Ott is élőször eleget kell tennünk
a kötelességünknek. Mert nem elég ám az, ha pontosan fizetem
a tagdijamat. Más is kell oda. Meg kell a gyűlésen jelenni.
Részt kell azon venni is. Mert csak úgy gyűlés a gyűlés, ha
már külsőleg is imponál. Oda pedig ember kell! Egy fecske
nem csinál nyarat! Gyéren látogatott gyűlés nem adja meg a
kedvet az alkotáshoz. Pedig minden gyűlésnek csak úgy van
értetme, ha magja is van, ha alkotni tud, ha csak parányit is !
S aztán jöhet csak a fehér asztal a maga sziporkázó ötleteivel.
Ez legyen a mellékes s nem megfordítva.
És hogy pedzem a dolgot, gyanítom a vezető embereink
elkedvetlenéseiből. Időt, fáradságot nem ismerve, kértek könyö
rögtek, deputációztak, küzdöttek, mig munkájukat siker koro
názta. De a korona még nem teljes. Még sokért kell küzdenünk
s fognak utódaink is. De ha így megy ez, mint eddig, úgy
soká, nagyon soká fog tartani a küzdelem. Belefáradunk. Mert
nincs oly energiánk, mint amilyen kellene. Még olyan sincs,
mint most élő eleinknek van. S azokat is nem hogy szívvel,
lélekkel segítenénk, de gáncsoljuk, legrosszabb esetben magukra
hagyjuk, vagy keveset törődünk velük. Hiába, nálunk ez már
így megy. Az élőket csak nem tudjuk megbecsülni. Nálunk a
temetésnél kezdődik a nagyok megbecsülése.
De ezen ne csodálkozzunk !
Mikor volt a magyar összetartó? A végveszély idején.
S mikor volt a tanítóság összetartó? Soha!
Volt-e valaha egy véleményen ? Még a fizetésrendezés kér
désében sem.
Hát lehet ezek után egyetértésről, egyesülésről, tanítói
közszellemről beszélni? Bizony, nagy merészség kell hozzá!
Igaz! Megvagyunk mindnyájan, de csak a magunk szá
mára. A szükebb körű egyesületünk gyűléseire Is talán csak
azért megyünk el, mert kell, mert kötelező. Pedig oda napidijat,
útiköltséget kapunk ! Hát akkor hogyan kívánható, hogy azon
is résztvegyünk, amelyre csupán csak a magunk zsebe volna az
utalványozó faktor.
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Aztán ott is micsoda bizalmas a te-te a tete ! Csupa tanító
űr, kolléga ú r ! Alig néhány öcsém, bátyám. Még ritkább a te.
És van olyan s nem is egy, akivel a annyiból áll az összes
'érintkezésem, hogy kezet fogok vele legfeljebb egyszer. — Mert
a második már nem olyan bizonyos.
így fest ez kicsiben. Így van ez nagyban is. De azérf
követ senkire nem vethetünk. Mindnyájan megérdemelnénk, hogy
alája temetkezzünk. Sok mulasztás történt a múltban. És vét
kezünk jelenben. Mert így nem teremtjük meg azt az ideális
viszonyt soha. amelynek védőszányai alatt az össztanítóság
baráti kézszoritásra találkozhatna.
És hogy áll a dolog odahaza, szükebb hazánkban ?
Egyszer már megpróbálkoztam ennek az elmondásával.
Újat én már nem igen mondhatnék.
Ámbár erről igazán jobb hallgatni. Legalább nem teszi ki
magát az ember a megköveztetésnek. Ámbár néha a vakmerő
ség is lehet erény. Csakhogy a bűn ostorozása sokszor martyrrá avatja a vakmerőt! Ennek az elviselésére meg kiváló lelki
erő kell. Apostoli hit, angyali türelem, krisztusi szeretet és isteni
erő. Aki ily kincseket érez magában, az hozzáfoghat a munká
hoz. Háládatlan munka, az bizonyos. Hálát sohse várjon utána.
Ez a virág ismeretlen palánta a mai nemzedék szemében. Elis
merés? Azt talán megkapja. De csak egyesek részéről. Az öszszeség részéről soha! De az előbbi is vatami. Hát aki akarja,
megpróbálhatja a szennyes kiteregetését! Én csak utalni kívánok
arra, hogy mindenki tudja a magáét. Élt, tapasztalt, hallott kiki
eleget. Ha mindezt egy tömeggé halmoznánk, Sodorna és
Gomora sülyedése egy arasznyivá törpülne.
Hát ezen próbáljunk változtatni. Döntsük le a korlátokat,
hogy őszinte szívvel borulhassunk egymás keblére. Csak egy
szikrányi akarat kell s a szeretet lángja azonnal fellobban! S
annak melege áldást fog terjeszteni mindnyájunk fölé. Kiki
tegye meg a magáét Csak annyit, amennyit a szíve a lelke dik
tál. Ha csak egy parányit is teszünk le ami oltárunkra, abból
már fel fog épülni a mi boldogságunk hajléka. Az egyetemes
tanítóság összetartó palotája. S ezt nincs erő, ami lerombol
hassa. Mert annak anyagát a szeretet tartja össze. Szilárd, erős,
örökéletü lesz az.
Egy esetet hozok fel hármas alakban. Magában véve, cse
kélységnek látszik, de alapjában véve talán még se oly semmi
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ség. mint a hogy iátszik. Messze kiható eredménye lehet. Csak
követelni kell.
Az egyik 1903-ban történt Gödöllőn, a méhészeti tan
folyamon. Ezt már elmondtam (1913. év 3. szám) most nem
ismétlem.
A második 1910-ben történt a Bakonyalsóvidéki tanítóegyesület közgyűlésén, ahol egy munkám felolvasása kapcsán
a gödöllői esetet is felhoztam, mint oly példát, amelyet az össztanítóságnak követnie érdemes volna és kellene.
Lelkem jóleső érzelmével vetem papírra a következőket.
A közebéd alkalmával érdemes Barabás Gáspár bátyánk
magához intett, koccintott velem, tenek szólított s felkért, hogy
én is azt tegyem. Vonakodtam. Az idő nagy különbözetét hoz
tam fel. Mert én nem úgy értettem, hogy a lefiatalabb a leg
öregebbel is legeződjék. Csak annyit, amennyi nem feltűnő. Csak
annyit, ami jó lélekkel megtehető.
Védekezésem nem használt. Szerinte, én hirdettem a békét,
az együttérzést, a közelebbi egyesülést, hát az egyezséget meg
is kell tartanom, illetve el kell fogadnom. S általános lelkese
désre — kevés kivétellel - mindnyájan összébb kapcsoltuk
magunkat a bizalmas te szócskával. S azóta nem hallani nálunk
semmi kollega urat, de fülünkbe cseng az öcsém, a bátyám
szava, a kereszt néven való megszólítás.
S a harmdik 1911-ben történt.
Pályamunkám visszaküldését kértem a kér. tanító-egyesületi
elnöktől, Sass Istvántól.
Levélben felelt.
— Én vagyok az öreg — úgymond — nekem kell az
első lépést megtennem. Szólíts engem bizalmasan te-nek mint
a hogy én teszem most veled, noha nem is ismerlek s nem is
találkoztunk, de ami még nincs kizárva, hogy meg ne történ
hessék stb.
Hogy mily jól esett lelkemnek ez az ismeretlenül támadt
rokonszenv, azt leírni nem kisérlem meg. Csak annyit jegyzek
meg, hogy nagy a szeretet hatalma; térben, időben végtelen,
mert csak így lehetséges az, hogy azt szerethessük, akivel külön
ben sohse találkoztunk — személyesen, akit sohse láttunk —
valóságban.
Ily érzelmekkel teli szív, ily gondolkozó elme kellene a
tanítóság számára ezer meg ezer, hogy megtelítenék a többi
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ezerek szívét is szeretettel, lelkesedéssel. S akkor nem lenne
kicsinylés, szőrszálhasogatás; nem találkoznánk közönnyel, intri
kával Mert ezek helyét az együttérzés, a nemes tett, s a min
denek fölött álló szeretet töltené be! Így tudnánk mi akarni,
tenni, cselekedni és alkotni szépet és maradandót! Keresse meg
először kiki az önmaga szívét. Könnyű lesz aztán már a másét
megtalálni s ahhoz hozzá férni! Hát csak rajtunk áll és tőlünk
függ, hogy egy lépéssel közelebb jussunk az egymás szívéhez,
leikéhez !
S most valamit a lapról !
Hogy van iskola, a mely nem járatja, az vétkes mulasztás !
Hiszen van is erre alap, amiből az előfizetési összeg fedezhető.
Sőt kizárólag az iskolai könyvtárra fordítandó az ötven fillérig
szedhető járulék. E könyvtár meg kettős. Egyik a szorosan vett
iskolai, másik a tanítói könyvtár. Ez utóbbit van hivatva szol
gálni a lapunk is.
De különben is szegényes állapot, ha csak ez az egész évi
gyarapodás. Ahol lehet, de kivált ott, ahol több a tanító, tehát
a beszedett járulék is nagyobb összeget képvisel, ott egyenesen
kötelesség, hogy több lapot járasson az iskola. Tudom, nehéz
dolog ez, előbb-utóbb majd csak megérik és magvalósúl az,
ami sok tekintetben ma még ábrándképnek látszik.
De épen azért, mivel így áll a dolog, kétszeres kötelesség
a meglevőt pártolni, hogy az erősödjék, mert általa erősödünk
mi is. Lapunkat minden iskola járassa (Ha minden tanító járatná,
úgy legalább is kétszeres erőt képviselne!) És olvassák, for
gassák a kartársak. Ez legyen az a kapocs, amely minket,
dacára szétszórtságunknak, együvé tartson, egy szellemet vált
son ki belőlünk. Ennek révén legyen egy az érzésünk, a godolkodásunk^s akkor a ki vitel, az alkotás percében is egy ember
ként, megfontoltan fogunk alkotni és cselekedni! így lesz
közöttünk egyetértés, ha nem is vagyunk együtt és így lesz
köztünk egyesült erő és akarat, noha százfelé is lakunk j
Hogy pedig akaratunknak, egyéniségünknek annál hatal
masabb kifejezője is legyen a lap, szükséges és célszerű volna,
ha nem havonkint kétszer, de hetenkéut megjelenő lappá vál
toznék. Így közvetlenebb, gyorsabb, élénkebb lenne az érint
kezés egyrészt a lap és az olvasói, másrészt magunk között
i s ! Mert ne feledjük, a szokás természetté válik! A gyakori
érintkezés többé-kevésbbé még az ellenségek között is esi-
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szoltabbá teszi a viszonyt, tompábbá az ellentéteket. A rokonlelkek között meg szeretet vált ki. Hát ezért kellene neküníT*a
lap hetenként.
Természetes, ennek megvalósulása leginkább finánciális
okoktól függ. Éppen ezért kell, hogy minden iskola pártolja,
támogassa. így aztán remélhető is, hogy a szerkesztő-kiadó
búzgósága révén megkapjuk a közel jövőben a 6—8 oldalos
hetiujságot.
De itt még meg kell valamit említenem.
Az előfizetési dijakat I
A nyolc korona, ha vesszük, nagy összeg, ha vesszük,
nem az.
Nagy összeg, ha egyszerre s akkor kell, amikor nincs.
Ilyenkor a fizetés elmarad a jobb időkre. Csakhogy azok a jobb
idők egyre késnek, mert mindig jobbakat várunk. Sokszor kéthárom évig is. Természetes, hogy az így összegyűlt összeget
fizetni kriminális dolog. Pedig meg kell, mert a lap gyökere
ebbe a talajba" kapaszkodik.
Hát segítsünk magunkon a negyedéves, vagy a féléves
előfizetésekkel. Ezzel a lapnak is megadjuk azt, ami az övé,
S mi is megkapjuk azt, ami így jogosan a mienk. Ahol pedig
az iskola járatja, ott nincs szükség e propozíciókra. Ott fő az
előfizetés pontos megújítása.
Hát ennyit akartam.
Közelednek a tavaszi gyűlések. Csak néhány lelkes egyén
akadjon mindenhol s a dolog — higyjék el — menni fog!*)
Lajoskomárom.
Szom bath Ernő,

*) Sokáig tűnődtem, hogy ezt a nagyon is időszerű közleményt közöl
jem-e vagy sem. Nem az evang. tanítóság társadalmi életének fellendítését
célzó, meleg szívvel Írott soraiért, hanem a bevezető és a befejező rész miatt,
melyekből valaki hazabeszélést olvashatna ki. De végre is nem a szerkesztő
írja azt, hanem lapunknak egyik buzgó pártolója, kinek célja nem az, hogy a
kiadóhivatal jövedelmei szaporodjanak csupán, hanem hogy a szerkesztőség
annak révén minél gyakoribb 8 közvetlenebb összeköttetést létesíthessen az
evang. tanítóság egyetemének szétszórt tagjai között. S így tulajdonképen a
lap érdekét szolgáló felhívásával is az evang. tanítóság sociális érdekeit szol
gálja. Csak így fogva fel a ciki- célzatát, találtam helyénvalónak közlését. —
Ami a hetilappá alakulást illeti, ahhoz bizony nemcsak kellő anyagi támogatás
szükséges, hanem a munkatársaknak egy olyan gárdája, melynek tagjaira a
szerkesztőség mindenkor szá lú:hat.
Szerkesztő.
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A z egészségtan az iskolában
(Folytatás.)

Jelentékeny szintén az iskola befolyása a tanuló ifjúság
egészségére. Az egészségtan mutatta ki, mikor mondhatjuk elég
világosnak a tantermet, hogy a tanulók szemeit károsodástól
megóvjuk; hogyan kell szellőztetnünk, hogy zavarólag ne hasson
a tanításra s a levegő jó minőségét tartósan biztosítsuk; milye
neknek kell lenniök az iskolapadoknak, azaz mennyire a test
részek arányaihoz mérteknek/hogy a tanulók testtartása azokban
egyenes maradhasson, vagyis hátgerincük a ferde ülésből el ne
görbüljön. A zsúfolt tanterem a betegségek terjedésének lehet
kiinduló pontja, nemis alkalmas a tanításra, mert romlott levegő
jében a gyermekek elbágyadnak, elálmosodnak. A hosszas
tanítás és a túlterhelés a kisebb tanulók figyelmét fárasztja ki s
szórakozottakká teszi őket, a nagyobb, becsvágyó tanulók pedig
idegesekké lesznek idővel általa. Az ideges tanulóknak gyöngül
a fölfogó képességük, a vérszegény tanulóknak ellankad a buz
galmuk, a fiatal korban sokat előforduló garatmanduladaganatok
a hallást és ezzel a figyelmet csökkentik. Elégtelen alvás és elég
telen táplálkozás, helytelen életmód és kicsapongás képtelenné
is tehetnek a szellemi munkára. Tanulni, hogy gazdagodjék általa
szellemünk, csak úgy lehet, ha megértettük az elsajátítandót s
ismereteinkhez szervesen hozzáfűzhetjük Az, ami csak az emlé
kező tehetséget terheli meg, nem lehet hasznára értelmi erőnk
nek, de lehet, mint holt súly, kárára. Kis gyermeket nem volna
szabad azért olyanra oktatni, amit meg nem érthet s ami csak
fantáziáját izgatja. A tanítással egybekapcsolt nevelésnek legbiz
tosabb alapja az okszerű, következetes és világos gondolkodás
gyakorlása és ellenőrzése. E nevelésnek csak előnyére lehet a
szellemi munka higiénéje, de a higiéné egészben véve is, mert
ez az egészséges érzést juttatja uralomra.
Legtöbb hasznát látják az egészségtudomány tanításainak
a nagyvárosok, melyeknek bőven van módjukban áldozatot
hozni közegészségügyük előbbrevitelére. Körösi József, statiszti
kusunk, mondja egy régebbi dolgozatában, hogy Budapest
fővárosunk többet költött egészségügyi intézmények létesítésére,
mint az egész ország. Van is eredménye. Budapest az ország
átlagos halálozási arányszámánál jóval kevesebbet mutat föl s
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megközelíti hazánk legegészségesebb városát, Sopront. Csak
hogy e legegészségesebb városunk messze elmarad a külföldi
városok mögött. Sopronban minden ezer lakos után 20-nál
valamivel kevesebb hal el évenkint. De Charlottenburgban csak
tíznél valamivel több. Mannheim és Heidelbergában pedig még
annyi sem. E városok oda fejlődtek az egészségtudomány hala
dásával s annak nyomonkövetésével, hogy közegészségük dol
gában alig van már, mit kivánniok,
A higiénéi kiállítások tették szemlélhetővé azt a tág teret,
mely az egészségtudomány birodalma, s a kirakott statisztikai
táblázatok ékesszólással tanúskodtak a mellett, mennyit javítottak
máris a terjedő egészségtani ismeretek az emberek életmódján
s hogy ennek következtében mennyivel lett kedvezőbbé a köz
egészség állapota. Még hazánkban is a múlt század hetvenes
éveiben 35-öt tevő átlagos halálozási arányszám 26-ra szállott
alá a mai napig. Manap tehát minden ezer ember után kilenccel
kevesebb hal el nálunk. Ez tesz évenkint, Magyarország lakos
ságát kerek húsz milliónak véve, 180,000 embert, egy egész
hadsereget. De ez a csökkent halálozási arányszám még mindig
elmaradásunkról tesz bizonyságot, ha a nyugati népekével öszszehasonlítjuk. Le kell tehát azt még szállítanunk s meg is tehet
jük, amint érvényt szerzünk a higiéné tanításainak.
E tanításokhoz tartozik még a fölsoroltakon kívül a kiimá
nak és éghajlatnak az egészségre való befolyásáról, az embe
reknek koruk szerint különböző egészségvédő módjáról, a ruhá
zatról szóló stb. S e tanításokhoz számítandók a higiéné
javalta törvényes intézkedések, közigazgatási berendezések,
jóléti intézmények, azaz a sokszor hiányos vagy éppen hiányzó
egyéni gondosság helyébe lépő állami és társadalmi gondos
kodás.
Ilyen sokoldalú tudományos kiművelése és a gyakorlatban
kivívott eredménye bizony érdemessé teszi az egészségtant arra,
hogy az iskola nemcsak tudomást vegyen róla, de ismeretének
terjesztésére is vállalkozzék. Ha az a rendeltetése a középiskolá
nak, hogy általános műveltséget juttasson tanítványainak, vagyis
hogy azokat a korunk szellemét megteremtő haladásos tudásban
részesítse, úgy nem hanyagolhatja el azt a tudományt, mely
érdekessége mellett olyan jótékony hatással lehet és van is a
nép életére. S ha az elemi iskolának az a rendeltetése, hogy
alapvető ismereteket terjesszen a további szellemi kiképzés lehe
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tővé tételére, úgy nem mellőzhető annak tanítása : hogyan védhetjük meg egészségünket, miután az minden munkásságnak,
minden haladásnak, de buldogulásunknak is főfeltétele.
De talán még az előadottak után is kérdeznék: Miféle
közelebbi okból, eltekintve az egyénitől, kell az egészségtan
tanítását a középiskolában rendszeresíteni? Erre következő a
válaszom.*)
A középiskolában, ahol a nemzet értelmiségét neveljük,
azért kell a közegészségi ügyekben való helyes belátásra képe
sítenünk a tanuló ifjúságot, mert csak úgy várható el, hogy,
amikor a fiatal nemzedék veszi át a közéletben a vezetést, a köz
egészség javítása iránt kellő érzékkel fog birni, ellentétben a
mai legtöbb közigazgatási hivatalnokunkkal, kik, mert hozzá
sem konyítanak, kevésre becsülik a higiénét s csak zaklatásnak
veszik a sok abból eredő rendeletet. Hogy szükségünk van a
közegészség javítására, azt már tudjuk. Ha nem haladunk e
téren — pedig hogy ne haladjunk, humánus érzésünk is, érde
künk is tiltja — úgy aránylagos nagy halandóságunk a betegsé
gekkel vele járó sok munkanap elvesztésével és sok céltalan
költséggel csak szegénységünket állandósítja, ami magában véve
is az egészség megrontója. Ellenben, ha hozzáértéssel megvédjük a közegészséget s azzal a népet vagyonszerzésre tesszük
alkalmassá, úgy vagyonossága művelődésre fogja ösztönözni, a
jműveltségben foglalt helyesebb belátás pedig már egymaga is
megteremti a jobb egészség föltételeit. A közegészség kedvező
állapota fejlettebb kultúrával jár együtt, mi magasabb értékűvé
teszi a nép életét, s a jobb közegészség a fejlettebb kultúrával
kapcsolatban biztos megalapítója a nemzet jólétének. Ezt készít
ők elő, ennek szolgálunk, midőn az iskolában az egészségtant
tanítjuk.
Megkivántató az egészségtan tanításához, hogy a jobb
megértését elősegítő természettudományoknak, ezeknek már
jelentékeny fontosságánál fogva is, nagyobb teret engedjünk az
iskolában. A természettudományok uralkodnak manap az élet
minden viszonylatában, azok szolgálatába kell tehát különösen az
iskolának állania. A természet ismeretével, erőinek értékesítésével
életkörülményeinken is sokat igazíthatunk.
Ezek után az a kérdés merül föl most: Ki tanítsa az egész
ségtant a középiskolában? E kérdésre nézve még ma is eltérők
*) A népiskolai egészségtani oktatásról külön fogunk értekezni.

Szerző,
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a nézetek. Kevesen vannak, kik az orvost, még az e célra külön
képesítéssel biró orvost is, tekintik arra hivatottnak ; annál töb
ben vannak, kik azt tartják, hogy az iskolában csak pedagógus
van a helyén a katedrán s hogy az egészségtannak tanítására
legalkalmasabb a természetrajz tanára, ki akár az állattannal öszszekapcsolt anthropologiába szőhetné bele a közlendő higiénéi
ismereteket. Azok, akik kellőleg értékelik az egészségtant, belát-'
ják, hogy méltatlanság volna más tudomány függelékének lefo
kozni, már azért is, mert így sem rendszeres, sem sikeres
munka vele nem végezhető. Az állattan tanára, legyen [bár jó
biológus, nem is felelhet meg ama rárótt föladatnak, miután az
egészségtan oly szorosan függ össze az orvostudománnyal, ennek
elméleteivel és gyakorlati alkalmazásával, hogy, onnan kiszakítva,
éltető elemeitől és megértető magyarázataitól fosztjuk meg.
Tessék csak elképzelni például milyen képet fog az állattan
tanára a tuberkulózis ellen múlhatatlanul szükséges védekezésről
tanítványai lelki szemei elé állítani, mikor — mint nemis köve
telhető — testszervezetünk küzdelméről a keletkező betegség
ellen kellő fogalommal nem bir, a betegséget sem ismeri sokféle
változatában annyira, hogy tudhatná, mért kell az egyiknek ragá
lyosságától inkább óvakodnunk, mint a másikétól, s mire kell a
betegekkel való elkerülhetetlen érintkezésnél ügyelnünk. Biz’ az
a kép nem lehet teljes s azért nem is jelölheti meg pontos kör
vonalait védekező magunktartásának. Csak a betegségek ellen
folyvást harcban álló orvos adhat kimerítő utasításokat a tuber
kulózis elhárítására.
Egyáltalában nem érthető, mért tagadják az orvos ráter
mettségét a higiéné tanítására, mikor a beteget és környezetét
folyton kénytelen arra kioktatni s mikor az egészségellenes élet
módokat és szokásokat senki nálánál jobban nem ismerheti. Az
orvos egyedül az, ki az egészségtan rendszeres tanításához a
megfelelő ismeretekkel rendelkezik. S a tanítás módszerét, külön
ahhoz megkivántató képességét föltételezve, annál inkább fogja
elsajátíthatni, miután abban bírjuk legvilágosabban magunkat
megértetni, azt bírjuk is legrövidebben kifejezni, amit alaposan
vettünk szellemi birtokunkba.
Más az, ha nem a középiskoláról s nem rendszeres tanítá
sáról az egészségtannak van szó. Alsóbb fokú iskolában, ahol
csak egészségi szabályokat ismertethetünk a tanulókkal kevés
magyarázat kíséretében, ott mindegyik tanító eleget tehet munka
köre ilyen kibővítésének.
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Az egészségtant tanító orvos egyszersmind iskola-orvos.
Ennek ügyköre nincsen még pontosan, az újabb tapaszta
latokhoz mérten nálunk meghatározva. A németek legtöbbet az
elemi iskolákhoz neveznek ki iskola-orvosokat s megkülönböz
tetnek „im Hauptamte“ és „im Nebenamte“ működőket. Az
elsők csakis az iskolának szentelik munkaerejüket, magángyakor
latot nem űzhetnek s a szegényebb tanulókat betegségük eseté,
ben gyógykezelni tartoznak. Kötelesek m ég: kétszer évenkint a
tanulókat megvizsgálni ; vizsgálatuk eredményét, amennyiben a
tanításra vonatkozhatik, a tanítókkal közölni; az iskolázásra testi
leg nem eléggé fejletteket föl nem vetetni; a szellemileg és erköl
csileg rendellenes tanulókat, a tanítókkal egyetértve, a kisegítő
osztályokba vagy megfelelő intézetekbe utasítani; a hibás testűeket, a gyöngéket és betegeskedőket szemmel tartani, e célra a
rendelő órára az iskolában megjelenni; az iskolaépületet beren
dezésével együtt időnkint egészségügyi bírálat tárgyává tenni
stb. Az „im Nebenamte“ levő iskola-orvosok magángyakor
latuk mellett végzik valamelyest szűkebb keretben és a beteg
tanulók kezelésének kötelezettsége nélkül az előbbiekhez hasonló
teendőiket. Angolországban az elemi iskolai orvosok mellett
ápolónőket (nurses) alkalmaznak, hogy a tisztátalan és beteg
gyermekek gondozására a szülőket kioktassák. Nálunk a tanultságon alapuló munkát olyan lekicsinylő javadalmazással hono
rálják s azért, amit tiszteletdíjnak neveznek, annyi mindenféle
kötelességet rónak az iskola-orvosra, hogy még annak a megtörténése is kétségessé lesz, ami magától értetődnék. Idealizmus
kell oda s pedig a javából, hazánk mai viszonyai között az
iskolával olyan kapcsolatba lépni, hogy a kitűzött cél megköze
lítése a mi törekvésünkkel biztosíttassék.
Fodor József, az egészségtan korán elhunyt, úttörő egye
temi tanára, volt az első, ki az iskolázás minden fokozatára
kiterjedően javasolta az iskolaorvosok alkalmazását és az egész
ségtan tanítását. A bécsi 1885-iki higiénéi kongresszuson, ahol
kimerítő indokolással adta elő először propozicióját, hidegen
fogadták az új, meglepő gondolatot Csak Trefort miniszter tett
kísérletet vele, külön iskola-orvosi kurzus végzéséhez kötve az
új hivatásbeli állást. Azóta azonban, mint feltűnő üdvösét, Fodor
javaslatát a kulturnépek mind magukévá tették és tovább fejlesz
tették, különböző fölfogásuk szerint az iskolaorvost majd inkább
a tanulók egészségének megőrzésével, majd első sorban az
egészségtani ismeretek terjesztésével bízván meg. Csak mi tar
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lünk még ott, ahol Trefort a dolgot kísérletképpen megkezdette.
Elismerjük a közegészségügy életbevágó fontosságát; elismerjük,
mennyire szükséges népünk haladásához, hogy a közegészségügy
állapotán gyökeresen és maradandóan javítsunk, azt is — föl
teszem — elismerjük, hogy a középiskolából indulhat csak ki
az az értelmiség, mely a közegészségügy várva-várt előmenetelét
kiküzdje : mégsem vonjuk le mindebből az egyedül helyes
következtetést s nem rendszeresítjük az egészségtan tanítását
nem soroljuk, egy kis tekintélyt szerezve neki, a rendes tantár
gyak közé, hanem meghagyjuk lógósnak a tanulni valók között,
mint valami múló divatot, hogy diskredítáljuk. Ilyen eilenmondás
gondolkodásunk és cselekvésünk között nem szolgálhat dicsősé
günkre. Vagy elmaradottságában kívánják az uralkodó osztályok
népet állandósítani, hogy tovább is tetszésük szerint pórázon
vezethessék?
Dr. L e s z n e r Rudolf.

Jancsika és Juliska.
Jancsika, Juliska, mentek, mendegéltek,
Rengeteg erdőnek közepébe értek.
A hogy odaértek, szemet szájat tátnak :
Kenyérből, kalácsból egy házikót látnak.
Nosza csak ! Jancsika, Juliska is éhes,
Melyik volna bátor nyúlni a kenyérhez? . .
Rásúgja az egyik : „oly darab kellene,
Hogy még az apánknak vinni is tellene“. .
Rettentő vén banya leskelődík rájuk —
De nagy szívességét mutatja hozzájuk! . .
S mikor kézügyében már mind a két gyermek
Nyitja Jancsikának — a hizlaló vermet! —
Szegény Juliskával forrog a nagy világ . . .
Hogy kell megmenteni a bajtól Jancsikát?! . .
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. . Fúrfanggal erővel, hajtják tervük végre,
És a vén banyának gonosz lesz a vége! . . .
juliska, Jancsika, szépen megrakodnak,
Kenyérből, kalácsból, soha ki se fogynak . . .
. . Ezt a mesét hallom minden áldott este .
Ma a Pali kezdi, tegnap Miki kezdte . . .
S az utolsó szó már alig-alig hangzik —
„Jancsika,“ „Juliska“ pihegése hallik . . .
— Még leplüket rájuk gyöngéden takarom
Szemem könnybe lábad — han nem is akarom . . .
„Jancsikám !“ „Juliskám !“ álmodjatok szépet,
Nem faragják még a vándorbotot néktek.
Aludjatok lágyan . . . még nem kell mennetek.
Nem hiv még „a kenyér gondja“ benneteket.
— Majd hiv majd . . . Sebesen suhannak az évek :
Ez a sorsa szegény ember gyermekének ! . .
De ma küzdünk mi még a fösvény banyával,
Az élet kegyetlen örökös bajával.
Viaskodunk véle, ezer harcba kezdve,
Ha egy nap elmúlik, holnap újra kezdve.
Megtörjük a falat s habár a harc kemény
Jut is, van is mindig — „mindennapi kenyér“
— De ha itt hagyjátok egykor e kis lakot,
S nézek utánatok a mig csak láthatok,
Elnyel majd a távol tőlünk benneteket:
„Jancsikám!“ „Juliskám!“ meg ne rettenjetek:
Szülőitek lelke vadgalamb képébe,
Kisér a rengeteg erdő közepébe,
Ésszel és erővel és összetartással,
Megvívtok a gonosz, kegyetlen banyával.
Addig aludjatok! álmodjatok lágyan, —
Járjon a lelketek tündér menyországban ! . . .
Ipolyvece.
Bedők Pálné.
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Irodalom.
Isten Igéje. Ezen népies szentirás magyarázó folyóiratból
megjelent az 5. s 6. szám is. Az egyik Máté, a másik Lukács
evangeliomának magyarázatát folytatja. A folyóirat szerkesztősége
következőképen alakult ki: felelős szerkesztő: dr. Masznyik
Endre, társszerkesztők: Szentkuti Kiss Károly és Masznyik
Gyula, főmunkatársak: Gyurátz Ferenc, Geduly Henrik, Pálmai
Lajos. Koréh Endre, Kapi Béla, Izsák Aladár, Petrovics Pál, ifj.
Csire István, Rédey Károly, Brózik Károly s Jeszenszky Károly.
— E derék vállalatot ajánljuk ismételten olvasóinknak a nép
körében való terjesztésre. Minden megkeresés és küldemény dr.
Masznyik Endre theol. akadémiai igazgató címére küldendő,
Pozsonyba.
Székács-emlékkönyv. Székács József születésének százéves,
a gyámintézet félszázados, a theol. akadémiának harmincéves
emlékünnepe alkalmából közzéteszi a magyarhoni ág. hitv. ev.
egyetemes egyház theol. akadémiájának (Pozsony) S z é k á c s kör e . — A díszes kiállítású, 568 lapra terjedő könyv 16 cikkét
a kör tagjai, a theol. akadémia hallgatói Írták. Sajtó alá rendezte
s előszóval ellátta K o v á c s S á n d o r akad. tanár, a Székács
kor elnöke.
Jövő Nemzedék. Folyóirat a családi, iskolai és társadalmi
nevelés köréből. Szerkeszti E m b e r J á n o s , Pécs. — E szép
irodalmi-pedagógiai folyóirat 3.- 4. száma is megjelent, épen
olyan gazdag tartalommal, mint az első kettős szám. Mint már
jeleztük, az érdemes szerző azzal kívánja a mainál különb jövő
nemzedék kialakulását szolgálni, hogy hozzá férhetőbb modor
ban, jórészt elbeszélések, példák, epizódok keretében mutat rá
a nevelés feladataira s eszközeire. Inkább érdeklődést akar kel
teni, mint tanítani. S első sorban a legtermészetesebb, alapvető
nevelő intézményre : a családra kíván hatni. — Már most, az
első számok olvasása után készséggel állapíthatjuk meg, hogy
szerző a kitűzött célt nagyon sikeresen szolgálja. Ajánljuk a nagy
közönség körében való terjesztését.
Turista Közlöny. A magyar tanítók turista egyesületének
hivatalos lapja. XX-ik évfolyam. A Moussong Géza által megala
pított s ez ideig szerkesztett képes havi folyóirat ez évi folyamát
Tas József szerkeszti. Előfizetési ára egy évre 10 korona. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Lehel-utca 16. sz.
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Y egyesek
E l ő f i z e t ő i n k h e z . Az első évnegyed lejártával tiszte
lettel felhívjuk mindazokat, kik előfizetéseiket még nem újították
meg, különösen pedig azokat, kik még a múltról is hátralékban
vannak, az előfizetési díjak mielőbbi beküldésére. — Akik pedig
az idei évfolyamnak eddigi, — mutatványéi küldött 6 számát
elfogadták a 2. s 3. számban közölt felszólítás értelmében, elő
fizetőknek tekintjük; kérjük az előfizetés beküldését.
Szerkesztő-kiadó.
Március 15-ikét a soproni evang. tanítóképző-intézetben

következőképen ünnepeltük meg: 14-én este a „Pálfykör“ cimü
önképzőkör ünnepelt díszülés keretében ; műsor volt: 1. Elnöki
megnyitó. 2. Férfikar. 3. Ünnepi beszéd Fodor Kálmán főjegy
zőtől. 4. Orgona-ábránd, játszotta Nitschinger János. 5. Szavalat
Pecznyik Miháiytól. 6. Himnusz, közének orgonakisérettel. —
15- én reggel a gyakorló-iskolai tanulók ünnepeltek, szavaltak s
énekeltek szépen, Szíj Gyula IV. éves növendék pedig a nap
fontosságát méltatta, a kis hallgatók felfogásához alkalmazottan
— Ezután következett a főiskola 3 intézetének közös ünne
pélye, melyen a tanítóképző egy férfikarral és egy szavalattal,
szerepelt.
A ,,Sürüházi Zene- és Dalkör-Egyesület“ 1913. március hó

16- án a Siftár-féle vendéglőben (Sürüházán) az 1848-iki márciusi
dicső napok emlékére H a z a f i a s ü n n e p é l y t rendezett
következő müsorozattal: 1. Küchen. Ébresztő, énekli a kör
férfikara. 2. Ünnepi beszéd, tartja Bakó Károly tanító. 3. Petőfi
S. Talpra mágyar, énekli a kör vegyeskara. 4. Tóth K. Előre,
szavalja Vrecsics Kálmán 5. Hunyadi induló, énekli a kör
vegyeskara, kiséri a kör fúvós zenekara. 6 Az 1848. márciusi
események méltatása vend nyelven, tartja Siftár Mihály 7.
Bartalus J. Búcsú a szülőfalutól, énekli a gyermekkar, kiséri a
kör vonós zenekara. 8. Pósa L. A hazáért, szavalja Siftár Sándor.
9. Himuusz, közének, kiséri a kör fúvós zenekara. — Az ének
és a zeneszámokat Bakó Károly tauító vezette. A műsor után
tánc következett, melyhez a zenét a kör kedvelt vonós zenekara
szolgáltatta.
Tanítók, tanítónők és óvónő szíves figyelmébe! A kellő
szervezettség hiánya folytán a vidéki tanítók, tanítónők és óvó
nők rendszerint csak tetemes költség, fáradságos utánjárás folytán
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jutnak azon helyzetbe, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minisztériumnál vagy más hatóságok előtt folyamatban lévő
ügyeikben az ügy állásáról tudomást szerezzenek, annak gyor
sabb elintézését sürgessék. Ezen körülmények teszik indokolttá
egy m e g b í z h a t ó t u d p s í t ó létjogosultságát, ki a magyarországi tanítók, tanítónők és óvónők ügyes-bajos dolgait nyil
vántartja és a lehetőséghez képest gyors és kedvező elintézé
sét előmozdítja. Miután sok éven át a kir. tanfelügyelőségnél
szolgáltam a fővárosban és a vidéken számos éven át működ
tem, eszerint jól ismerem az ügyek intézésének módját és elég
eiőt érzek magamban arra, hogy ezen hézagpótló intézményt
szervezzem és közmegelégedésre fenntartsam. Működési köröm
főleg kinevezés, áthelyezés, üresedésben lévő tanítói állások
nyih ántartása, nyugdíjintézetbe felvétel, költözködési költség ki
utalványozás, fizetési előleg, helyettesítés, nyugdíjhelyesbítés,
állami tanítók, tanítónők és óvónők előléptetése igazgatóvá, fele
kezeti és községi tanítók személyi pótléka, szabadság, gazda
sági ismétlő isk. tanítók tiszteletdíja, állami, községi és felekezeti
tanítók és óvónők segélye, iparos és kereskedő tanonciskolák
államsegélye, tanítók, tanítónők és óvónők évötödös pótléka,
fizetéskiegészítések kiutalványozása, tandíjpótló államsegély, taní
tók, tanítónők és óvónők családi pótléka, tanítók fegyelmi vét
sége, nyugdíjazás, tanítók özvegyének nyugdíja, végkielégítés,
felebbezés, felvétel különféle tanfolyamokra, különféle alapít
ványok elnyerésére stb. terjed. Midőn még megjegyezni kívá
nom, hogy súlyt helyezek a tanító hivatással kapcsolatos bár
milyen természetű ügyek elintézésére, továbbá, hogy a hozzám
intézett megkeresésekre 3 nap alatt megbízható értesítést kül
dök, vagyok az igen tisztelt kartársaknak b. bizalmát kérve, kar
társi szives üdvözlettel S z á n k á s i J á n o s , ny. állami isk.
igazgató-tanító és tanügyi tudósító. Budapest, Vili., Rákóczi-út
71. I. 4. Válasziratokra 45 fill, póstabélyeg csatolandó. Esetleg
aki ügyében személyesen kivánna Budapestre jönni, szállásra is
szívesen látom. — (A felhívásból hiányzik, hogy minő ellenszol
gáltatást kíván a tudósító úr fáradozásaiért. Szerk.)
Az elemi és ismétlöiskolák végbizonyítványainál használandó
pecsétről A vallás- és közoktatásügyek m. kir. minisztere 88,697.
szám alatt rendelkezik erről. Fölhívja az egyházi hatóságokat
és értesíti őket, hogy az 1908. évi XLVI. t.-c. 7. §-a reá ruházta
azt a jogot, hogy . az elemi iskolai végbizonyítványnak és az
elemi ismétlő iskolai bizonyítványnak az iskolafönutartók által

—
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használandó mintáját megállapítsa. Ezen bizonyítványok mintáit
a 2103/912. ein. sz. a. kiadott rendeletével megállapította s a
főhatósággal már közölte. A közölt bizonyítvány-mintákon az
illető iskola pecsétjének alkalmazását is elrendelendőnek találta.
Mivel pedig az 1908. évi XLVI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest ezen bizonyítványok magyar nyelven állítandók ki,
az iskola pecsétjének körirata is természetszerűen csak magyar
nyelvű lehet. Ehhez képest a belügyminiszterrel egyetértőén a
vm. közig, bizottságokhoz egyidejűén jelen szám alatt kiadott
rendelettel kötelezően elrendelte, hogy minden egyes községi, és
felekezeti iskola részére oly kiállítású bélyegző (pecsét) szerez
tessék be, amelynek köriratában magyar nyelven az iskola foko
zata és jellege szerepeljen s a helységnek az 1898. évi IV. t.-c.
5. §-a értelmében megállapított hivatalos neve legyen föltüntetve.
Azon iskolafönntartók mindazonáltal, melyek az 1Q08. évi XLVI.
t.-c. 7. §-ának első bekezdése alapján a nem magyar tannyelvű
iskola részéről kiadandó iskolai végbizonyítvány rovatait a magyar
nyelv mellett az iskola tannyelvének megfelelő nyelven is ki
akarják tölteni, jogosítva vannak az iskola pecsétjének köriratá
ban az iskola fokozatát és jellegét megfelelő magyar körirat
mellett másodsorban az iskola tannyelvének megfelelő köriratot
is alkalmazni. Ez természetszerűen a magyar nyelvű körirat
méreteit túl nem haladhatja. De hangsúlyozza a miniszter, hogy
az elemi ismétlő iskolai bizonyítványon kizáróan csakis magyar
korira ír. bélyegző alkalmazható. Végül ugyancsak a belügy
miniszterrel egyetértőén elrendeli, hogy a szóban forgó bizonyít
ványokon az illető iskola és nem az iskolaszék pecsétje alkal
mazandó. Fölkéri végül a főhatóságot, hogy e rendelkezés végre
hajtását saját hatáskörében ellenőrizze.
A tanító-egysületek elnökségeihez. Kérjük a
tanító egyesületek Igen tisztelt elnökét, gondoskodjanak róla, hogy
a tavaszi gyűlésekről lapunk idején tudósítást kapjon. A felolva
sott értekezéseket is juttassák hozzánk közzététel végett.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. keit miniszteri rendelet szerint:
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Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.
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Fónagy-féle dustless gyá-, - ^ ^ ^ 7
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Hó'zeröhajtás és saját villamos világítással berendezve.

I
l

Országit Sándor és F ia

t

Orgona- és h .a rm o n m rn g y á r.

i

cs. és kir. udvari szállítók

3

R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),

i

ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1886. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.
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Amerikai C O T T A G E-szivóIégrendszerti

H A R M O N III M Ó K Á T
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
- ■
le g o lc s ó b b a n szá llít
-—

P A J ív R R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjeg y zék in g y e n és b érm en tv e.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P ed ú lo s lia rm o n in m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m inden n a g yságban po n to s org o n a—
mé r e t e kke l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t gyak o rló orgonák. -<=*.—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen á r j e g y z é k e t pianók és p ianinókról).

A la p ittá to tt: 1 8 6 7 . évben.

ANGSTER

J.

és F I A

orgona- és harmonium-gyár
PÉCSETT,

E le k tr o m o s é s f u jta tó g é p e k . — Légnyom atu é s e le k t r o m o s
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.1
Mindennemű javitásokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

X.( K o lo zsv á ri-u tca 13.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. április hó.

8. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré sz é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sze rk e sztö tég lie z ( Sopron)
külden d ő k .

Felelős szerkesztő és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félévre I koron»,
n eg yedévre 2 jtorona,

A modern nevelés eszközei.*)
M o l n á r V i k t o r megnyitó beszéde az „Uránia“ közgyűlésén.

A közművelődés és különösen a népműveltáég terjeszté
sére 14 évvel ezelőtt megalakult Uránia magyar tudoníányos
egyesület csak akkor fogja a jövőben is megtartani az iskolán
kívül való tanítás terén kivívott vezérszerepét, ha a bámulatos
iramban haladó kultúra azon új ösvényeire vezeti el társadal
munkat, amelyeken a nyugati és különösen északnyugati nem
zetek igazi eredményeket és értékes sikereket értek el.
Korunkat a természettudományok fejlődésével;'beállott gya
korlati gondolkodás jellemzi. Ez a természettudományi gyakor
lati gondolkodás terelte új mederbe a közgazdnsági életet; ez
teremtett új társadalmi szervezeteket; és ez jeiölte ki a kultúra
szükségleteinek legújabb irányát is. A javakat termelő 'erők hirtelenül megszaporodtak. A gőzerő és villamosság alkalmazása,
a gépek beállítása, a munka megosztás és a cserének csodálatos
megkönnyítése, a munka termelőképességét szokatlan módon meg
sokszorozták.
Nemcsak az iparban, hanem a gazdaság és igy a mezőgazdaság minden ágában is jelentkezik a technikai vívmányok
és felfedezések átalakító hatása. Mélyebb szántással, gőzekével,
mesterséges trágyázással, fajkiválasztással és nemesítéssel kétszere
*) Kiváló tanügypolitikusnnknak ezen korszerű, eszméltető tartalmú
beszédét helyénvalónak tartottuk olvasóinkkal megismertetni. Kiki elmélkedjék
fölötte. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a gyakorlati életre való nevelésnek,
a helyzetből kifolyólag, szerző csak a reális oldalát emeli ki, a nevelés alapját
képező erkölcsi jellem fejlesztésére nem térhetett ki, de — véleményünk szerint
y- mégis rámutathatott volna. Szerk.
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sére, sőt háromszorosára fokozhatjuk a föld termő képességét;
külön említve azokat a gépeket és módzatokat, melyek az emberi
és állati munkaerőt többszörösen megszaporítják.
Ezeken az általánosan ismert példákon kívül van azonban
még számtalan oly felfedezés, találmány, ügyesség és eljárási
módozat, amelyről még a jobbmódú iparosok és gazdák sem
tudnak, holott azoknak alkalmazása által részint sok munkaerőt
megtakaríthatnának, részint jövedelmüket szaporíthatnák és így
a nemzeti vagyonosodást is előmozdíthatnák.
Hazánkban azonban — sajnos, a kereskedelmi és földmű
velésügyi minisztériumok újabbkori kísérleteitől eltekintve, — az
iskolai és az iskolán kívüli oktatásnak éppen az a része legszer
vezetlenebb, amely a nép anyagi és különösen gazdasági érde
keit volna hivatva szolgálni; még szembeötlőbb ez a szervezet
lenség akkor, ha tudjuk, hogy a szemléltető oktatásnak, amely
ezen a téren az egyedüli célravezető és haszonnal járó módszer,
kevés nyomát találjuk. Ezzel szemben külföldi államokban a
kormányok elsőrendű feladatoknak tekintik a nép közgazdasági
kiművelődésére egész kormányzati és közigazgatási szervezetüket
felhasználni, vagy legalább is mindenkinek alkalmat nyújtani
arra, hogy bizonyos kulturális központokban a vidékenkint kere
sett vagy szükséges physikai, vegyészeti, technikai, mechanikai,
geológiai, földrajzi, meteorologiai, biológiai stb. útbaigazitásokat
megkaphassa, továbbá módját ejteni, hogy a különböző közgazdasági és művelődési ágakra nézve tudományosan megálla
pított tanácsokat kiki a saját vidékén ingyen vagy olcsón meg
szerezhesse oly célból, hogy ezáltal a polgárok vállalkozó kedve
és az önálló munkássága kifejlődhessék.
De nemcsak a természettudományi oktatás hiányos, hanem
az egész közoktásügyi rendszerünk is annyira elméleti és elvont,
hogy az önálló gondolkodást és gyakorlati érzéket eltompítja. —
Csak igy magyarázhatjuk meg magunknak, hogy egyes találmá
nyok és készülékek, amelyek már évtizedek óta meghódították a
a világot, hazai közintézeteinkben és iskoláinkban nincsenek
vagy csak szórványosan vannak bevezetve. A szemléltető oktátásnak majdnem nélkülözhetetlen eszköze, a vetítőkészülék még
nincs meg minden iskolában, lefeljebb az iskolák egy száza
lékban.
Közoktatási rendszerünk egy további nagy hiánya, melyet
nemcsak a műveltebb társadalmi rétegben vehetünk észre, de
sokszor vezető férfiainknál is sajnosán nélkülözünk az, hogy
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nálunk (néhány népiskolát kivéve), a nemzetgazdaság legelemibb
és gyakorlati része az általános műveltségnek egyik elengedhetlen része és feltétlenül helyet követel magának a középfokú
oktatás egész rendszerében. Nézetem szerint ugyanis a mai kor
ban igazán művelt ember csak az lehet, aki a nemzetgazdaság
elemeiben legalább tiszta fogalmakkal bir. Csak a közgazdaság
mozgató erőinek helyes ismeretével járhat az a szociális művelt
ség, amely nélkül egy nép szükségletét megérteni, megérezni és
kielégíteni nem lehet.
A nemzetgazdaság általános ösmerete nélkül senki sem
tud kellően elhelyezkedni abban a nagy állami és társadalmi szer
vezetben, amelyben él; nem birja kijelölni magának azt a helyet,
amelyet jogosan elfoglalhat; de még kevésbbé tud irányitó, támo
gató vagy megértő munkát végezni. Nagy fontossága van a
tudománynak a gazdasági életben és viszont mekkora tudat
lanságra vall az, ha valaki nem becsüli meg a tudományt, a
tudást, a műveltséget.
Kétségtelen, hogy a vonatkozó visznyainkban rejlő abnormitásokat meg kell változtatnunk, mert különben teljesen elma
rad az iskola a való élettől, sőt ellentétbe kerül egymással. Ha
azt akarjuk, hogy gazdasági életünk és társadalmi felfogásunk
megváltozzék, úgy az iskolát közelébb kell hoznunk az élethez ;
gondoskodnunk kell arról, hogy az iskola az életre neveljen,
hogy az iskola és az élet, az elmélet és a gyakorlat kölcsön
hatásba kerüljön egymással, mert különben vagy az iskola
sorvad el, vagy fundamentum hiányában gazdasági életünk roppanik meg.
Sajnos, nálunk még az iskola nagyban és egészben, lent és
fent annyira az idealizmus, az abstrakt elmélet, az általános szép
és jó szolgálatában áll, hogy annak, aki az iskolából az életbe
lép, úgy tűnik fel. mintha egy új egy más és hamis rosszabb
és sivárabb világba lépne át. Az élet acélozó ereje, bölcs reali
tása, emberi józansága hiányzik még az iskolából. Az élet roha
mosan halad az új lehetőségek, a fejlődés ezer útja felé, az
iskola azonban csak nehezen tud kibontakozni a mögöttünk
hagyott történet és a felettünk lebegő vértelen idealizmus lég
köréből.
Iskolai rendszerünkben, illetve iskoláink tanterveiben a most
ismertetett szempontból is gondoskodnunk kell a reális életet
szolgáló természettudományi és nemzetgazdasági gondolkodás
nak kellő érvényesítéséről. Ugyanis az egyetlen őszinte kapocs
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az élet és az iskola közt csak a közgazdasági szellem ápolása
lehet. Hozzá kell azonban ehhez még tennünk, hogy a termé
szettudományok oktatása csak akkor jár sikerrel és haszonnal,
ha azokat szemléltető módon, kísérletekkel karcsolatosan tanít
juk ; ha az iskolában a kísérletező, laboratóriumi munkálkodást
rendszeresítjük; ez esetben természetesen a mostaninál gazda
gabb és modernebb természettudományi felszerelést kell köve
telnünk. Mindenesetre pedig át kellene térnünk a kísérletező
munkálkodásra, mert ezt nemcsak ez oktatás sikere és az ifjú
ság érdeke, hanem a tanárság tudományos haladásának biztosí
tása is megkívánja. A mai állapot sok helyen tisztán iskolai
szempontból is tarthatatlan.
Ha minden iskolában egy-egy kísérletező laboratóriumot
redezünk be, ha minden iskola a maga erejéhez mérten tanítómestere lesz az ifjúságnak és a társadalomnak egyaránt, úgy
beláthatatlan haszon fog háramlani egész gazdasági életünkre
és elősegíti a tudományos, dolgozó szellem felébredését meg
erősítését.
Az iskolának társadalmi tevékenysége csak korlátolt lehet
és azért az iskolai laboratóriumok első sorban az iskolát és a
tanárt szolgálják. A nagyközönség igényeinek számára még
különálló természettudományi kísérletező állomásokat kell szer
veznünk. Erre nagyon alkalmasak a már létesült és a jövőben
még létesülő közművelődési házak, melyeknek kellő berende
zése és felszerelése módot nyújtana egyfelől arra, hogy egy-egy
érdekelt vidék közgazdasági érdekeit — tudományos felvilágosí
tásokkal és útbaigazításokkal — kiszolgálja, másfelől pedig arra,
hogy minden iparosnak, gazdának mindennemű kísérletezésre
alkalmat adjon.
Ha a közoktatási politikánk kötelességének fogja elismerni
a közgazdasági érzéknek és értelemnek, valamint a természettudományi gondolkodásnak és szellemnek az iskolába és a tár
sadalomba való bevitelét, úgy a jövő nemzedék bizonyára siker
rel fog munkálkodni hazánk oly sokaktól célul tűzött anyagi
boldogulásának javára. Nem szabad ugyanis sohasem megfeled
keznünk arról, hogy naggyá, hatalmassá és erőssé csak azok a
nemzetek lettek, melyek vagyont szereztek és azt a vagyont a
természettudományok beható művelése és gyakorlati eredményei
nek hasznosítása által korszerűen gyarapították. Kétségtelen
előttem, hogy a népek nagy versenyében a jövőben az a nem
zet fog magának domináló szerepet biztosítani, amely fejlett, nagy
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gyáripara mellett a kisiparos és gazda számára alkalmas segéd
eszközöket is elő tudja majd a tudomány segítségével teremteni
és meg is tudja majd honosítani.
A nemzeti vagyonosodás megteremtéséhez azonban szük
séges, hogy az egész állami kormányzat, különösen pedig a
közigazgatás öntudatosan és cselekvőleg működjék közre ; már
pedig ott, a hol a kormányzó és vezető férfiak szaktudással
nem bírnak, közgazdaságilag is értelmetlenek, ott sem az állam,
sem az egyes polgár érdekelt fe l nem karolhatják, elő nem
mozdíthatják. Másrészt, ahol a közigazgatás rossz, lassú és
pártoskodó, ott e vázolt nagy közérdek kielégítése ugyancsak
és következetesen elmarad.
Egyesületünk egyik jövendő feladatát így abban kívánom
megjelölni, hogy társadalmunk gondolkodását, a kifejtettek értel
mében irányítani és bevált gyakorlati eszközeinkkel elősegíteni
fogjuk.
A nemzet gazdagsága önként hozza magával a nemzet
függetlenségét is, éppen úgy hiszem és vallom, hogy viszont
az intensiv közgazdasági és gyakorlati életre való nevelés önma
gától fogja eredményezni a nemzet meggazdagodását is. Külö
nösen áll ez Magyarországon, ahol az internationális közgazdasági életnek egy-egy futó válsága is szomorú példákkal igazolja,
hogy nemzeti szegénységünk első sorban akadálya annak, hogy
legnagyobb és legszentebb érdekeinket, magát a nemzeti állam
deálját szabadon ápolhassuk.

A szabadságszeretet és az akarat
a nemzet szolgálatában.
I r t a : Szombatit Ernő.

A mi tanítói munkálkodásunk kettős irányúAz egyiknek célja az, hogy a testi és szellemi erők felkel
tése által képessé tegye az embert általános életfeltételeinek a
teljesítésére. Ez a tanítás keretén belül történik.
A másodiknak a célja, hogy a lélekben szunnyadó, az
egyényiséget megalkotó, tehát az embert emberré formáló
tehetségeket oly intensivvé fejlessze, oly erős meggyőződéssé,
szinte természetté szuggerálja, amelyek segélyével a teremtés
/

ura az élet bármilyen zivatarai között is emberül megállhassa a
maga helyét. Ezt a nevelés van hivatva szolgálni.
Célom a kettős munka kapcsán specialiter magyarságunk
kidomborítása mellett a címben foglaltakról szólani.
A szabadságszeretet, az akarat felkeltése és helyes irány
ban való nevelése kiválóan fontos. Kivált nekünk — magyar nem
zeti szempontból — érdekünk, szinte létérdekünk eme becses
erők életrekeltése, kifejlesztése.
Hajdanta vérrel szerezték meg őseink a jogot, hogy itt
letelepedhessenek, hogy itt a föld urai maradhassanak. És tömér
dek vérbe került e jog védelmezése ! Rengeteg vér folyt az élet
ért. Véráldozat éltette az életet.
S mi volt az az erő, amely vérrel tudta táplálni az életet ?
A szabadság szeretet!
És mi volt az a hatalom, amely elemi erővel söpörte el a
zsarnokság fojtogató viharait?
A nemzeti akarat!
E kettős erő eggyé forrasztása volt az a hatalmas energia,
az a félelmetes hatalom, amely dacolt mindennel, szembeszállt
az ördögi cselszővő ármánnyal, megtörte a zsarnokság erejét,
porrá zúzta a rabság láncait. E két összeforrt kincs volt az a
talizmán, amely erőt adott a nemzet lankadt testébe, amely fel
ébresztette lethargikus tespedéséből és amelyből végül is a
szabadság gyönyörű virága sarjadt ki! E kettős erő volt az, amely
egy ezred éven át megtartotta e hont számunkra, mind a ma
napig.
A mai nap!
Ugyan milyen az? Van-e olyan, mint a régiek, az elmúltak
voltak? Van-e olyan, amelynek a gyökere a múltban gyökerez?
Bizony alig! A gyökérből talán még van valami. De a
hajtása már nem olyan vad, de a legnemesebb nedvvel telített,
amely idővel, vésszel, viharral dacolni tudna! Amai hajtás
amolyan üvegházi már! Elég egy gyenge fuvalat, hogy szirmait
(akaraterejét!) lehullassa!
A mai kor fia az anyagiasság, az érzékiség, rabszolgája.
Az anyagiak után lót-fut naphosszat, hogy aztán az érzékiség
bálványa előtt hulljon térdre. Gyönge, akaratnélküli báb lett az
ember, aki gondolkodás nélkül kész eladni akár a lelke üdvös
ségét is a jobb létért sokszor egy pillanatnyi érzéki gyönyör
ért. A materializmus korát éljük. Cselekedeteink ezek szerint ala
kulnak, tetteink ezek szerint igazodnak. Olyan az emberiség,
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mintha leikéből minden idealizmus, minden szépért, jóért lelke
sülni tudó akaraterő kihalt, kipusztult volnál
De ezer szerencse, hogy csak látszik! Mert valójában nem
halt ki, hanem csak szunnyad. Lennt, mélyen, az anyagias gon
dolkodás terhétől lenyűgözve, hever a lelkek mélyén. De azért
él, ha nem is igen ad magáról életjelt. Az évezredes erényeket,
tulajdonságokat, de még a rossz szokásokat sem képes az idő
oly egykönnyen a feledés fátylával bevonni Hát hogy volna
akkor képes a nemes tulajdonságokat, a lélek hatalmas érzéseit
egyszerűen csak kiirtani.
Nem! Erről szó sem lehet! Az emberi szív könnyen feled,
de vannak dolgok, amiket feledni lehetetlen ! És ezek közé tar
tozik a szabadság szeretet szent, fés az akaraterő nemes csirája.
Csak éleszteni, ápolni, fejleszteni kell e csirát s a nemes fa jó
gyümölcsüket fog teremni!
Elsősorban tehát a mt kötelességünk, hogy a csira növését
segítsük, fejlődését előmozdítsuk.
És erre sok, nagyon sok eszköz és alkalom áll rendelke
zésünkre. Csak okosan, mértékletesen éljünk vele. Vigyázni kell
arra, hogy nagyon ne gondozzuk a csirát. A túlterhelés min
denben megboszulja magát. A mesterséges aktiót negativ reaktió
követi !
Már pedig a mi magyarságunk érdeke nem azt követeli,
hogy mesterséges lángot, hirtelen fellobbanó fényt tudjon pro
dukálni, hanem éppen ‘ az ellenkezőjét. Tartós lángra van szük
sége a magyarnak, hogy annak melege állandóan hevíteni tudja!
Örök életű fényre van szüksége, hogy örök életű lehessen a
nemzet. Szent lelkesedés, mindent legyőző akaraterő és kitartás
kell s akkor hazánkat a poklok kapni sem döntik meg.
Nincs nap, hogy a hazaszeretetet szóba ne lehetne
hozni! É^ nincs tárgy, amellyel kapcsolatba ne lehetne azt
hozni. Aztán ott vannak az alkalom szülte véletlenek, az adott
körülmények, a nemzeti, az iskolai ünnepségek. Mind megannyi
fontos tényező a szabadságszeretet nevelésénél.
Aztán ott a példa, önmagunk példája!
Tudjunk mi is lelkesedni, hogy lelkesíthessünk ! Mert az
álszenteskedés csak üres szalmacséplés. Nincs annak magja.
Aki nem lelkesül, az nem is tud lelkesíteni. Vannak oly isten
adta egyének, akiknek szeméből delej fakad, akiknek szájából
égő láva ömiik ! Ezek már nem is lelkesítenek, de fanatizálnak.
Kivé^les helyzete van az olyan nemzetnek, amely ilyen láng-
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lelkii apostolokat mondhat a magáénak. Ilyen volt nálunk
Kossuth Lajos !
Neveljünk a gyermekben erős akaratot! S aztán állítsuk azt
a nemzeti érdek szolgálatába.
De hogy ezt megtehessük, nem szabad semmitől sem
visszariadunk. Mert bizony az akarat nevelése nem könnyű
dolog. Könnyen szélsőségekbe keveredik az ember. Vagy
akaratossá, vagy akaratnélküli gyenge bábbá nevelhetjük a gyer
meket. S mindkettő nagy baj, melynek az illető látja első sorban
is a kárát.
Az akaratos egyén szerencsétlen lesz egész életére. Az
akarat nélküli egyén játékszerévé válik mások — sokszor rossz
— kényének, kedvének. A tetteiben ingadozó, a kivitelben
habozó egyén vagy úszni fog a felszínen az árral, mely sok
szor az örvénybe sodorhatja, vagy elbukik az élettel szemben
s bűnbe, posványba merül.
Ellenben a tetterős, az életképes egyén szembe fog tudni
állani minden nehézséggel. A nehézségek, az akadályok csak
fokozni fogják az erejét, az ambicióját. Akaratából nem fog
engedni, mert tudni, érezni fogja, hogy igaza van s amit akar,
az helyes, észszerű és igaz! Tehát ennek az észszerű akarat
erőnek a fejlesztésére és erejének a fokozására fordítsunk min
den súlyt.
Kicsi dolgokon, sokszor semmiségeken kell a dolgot kez
deni. És mindent meg kell próbálni és próbáltatni. Ne enged
jük, hogy a gyermek azt felelhesse bármire is, hogy nem tudom.
Ez a felelet mindenben a legkönnyebb. A gyermeknél az itéletképesség hiánya az, ami a nem tudomot mondatja vele.
De hiszen éppen azért vagyunk mellette, hogy a mi útmu
tatásunk nyomán tegyen és akarjon ! Bölcs megfontolás vezes
sen bennünket s akkor a kezdetben lehetetlen dolgot is meg
tudjuk oldatni a gyermekkel. S az ily eredmény csak fokozni
fogja a gyermek önbizalmát s lassankint maga is rájön a dol
gok helyes megítélésére. S ha már egyszer Ítélni tud, a kivitel
nek a módját is hamar meg fogja találni.
Az így kifejlesztett szabadságszeretet és akaraterőt aztán
állítsuk a nemzeti érdek szolgálatába. Ennek munkálásánál az a
cél vezessen bennünket, hogy csak a szabadságszerető, tetterős
akaratú nemzet lehet független, szabad, gazdag és hatalmas I
Állítsuk a gyermek lelki szemei elé történelmünk kiváló
nagyjait, hogy tudjanak tetteiken lelkesedni, példáikon tanulni.
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Fejtsük ki az alkotmánytan tanításánál, hogy csak az összetartó,
együttérző lelkek tömege az, ami erőt, hatalmat ad a nem
zetnek s mindenek fölött való hitet, bizodalmát nyújt a honpol
gároknak.
Legyünk tehát rajta — hiszen édes hazánknak talán e két
lelki erő kifejlesztése által tesszük a legnagyobb szolgálatot —
hogy a szabadságszeretet minden egyes tanítványunk lelkében
lángra lobbanjon s akaratereje a nemzeti érdek szolgálatában
szilárd acéllá edződjék. Tudjon akarni, tenni, mindent áldozni 1
De alkut ne ismerjen! Még kevésbbé ismerje a gyáva meghunyászkodást, a szolgalelküséget! A történelem élő bizonysága
annak, hogy mihelyt egy nemzet nem tudott a maga lábán járni
s amely a helyzet szülte körülményekkel csak alkudozni tudott,
annak sorsa megpecséltetett! Az elbukás, az elmúlás tátongó
mélysége nyelte el.
A folytonos latolgatás, a habozás, a próbálgatás kiöli a
nemzet testéből a dicső tettekre kész akaraterőt s gyenge, elsatnyúlt korcsivadékká válik a hős ősök ivadéka. Még a láncot is
zúgolódás nélkül kész tűrni, csak enni kapjon. Csak legyen, aki
a hiúságát néha-néha legyezgesse, még a bőrét is le hagyja
félig húzni I Örök szégyene a világverő római nép sülyedésének, hogy békén tűrte az anyagyilkos Néró vad őrjöngéseit, sőt
gyönyörködni tudott az égő fáklyák velőket hasogató sikol
tásaiban s az ördögien rendezett kegyetlen cirkuszi mutat
ványokban.
A magyar nemzet hajdan ütköző pontja volt a keresztyénség és a pogányság küzdelmeinek. S hogy e kettős teher
alatt nem roppant össze, egyedül csak a lángoló szabadságszeretetének s- mident legyőző nemzeti akaratának [köszönhette.
A mai nap is élet halálharc toly a nemzetek életében. Még
most nem nyilvánosan. De a cselszövés, a titkos ármány útján,
a politika boszorkány konyhájában annál izzóbban forr, kavarog
a nemzetek néma gyürközése. Csak az alkalom, a szükséges
pillanat kell, hogy a fegyverek vegyék át a sima diplomatikus
szavak munkáját, hogy rengeteg vérözön, anyagi végromlás
árán billentsék helyre az ellensúlyt! És mint a jelek mutatják,
hazánk ütköző pontja lesz az éjszak és a dél mérkőzésének.
Őrködjünk, vigyázzunk s tegyük meg azért a magunkét mi is,
hogy az óra ne találjon készületlenül, mert különben az lesz az
a sir, hol — a költő szerint — egy nemzet sülyed el 1
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A z egészségtan az iskolában.
Fodor lózsef az iskolázás minden fokozatán kívánta meg
honosítani az egészségtan tanítását és az iskolaorvos működését.
Sajnos, Fodor József terve nem valósult meg s ma sincs igen
kilátás arra, hogy egyhamar megvalósuljon. Ma is leginkább
csak a kisebbségben levő állami középiskolákban vannak iskola
orvosok alkalmazva, de azok állása sincsen rendszeresítve.
Fodor József jó szolgálatot vélt hazájának tenni, ha rámutat
arra: mily sikeresen lehetne a nép javát előmozdítani egészsé
gének, azaz munkabírásának, tehát vagyonosodásának és műve
lődésének lehető biztosításával, egymásból folyó értékeket jut
tatva neki. Hiába volt. Azt belátja mindenki, magasztalja is érte,
hogy ideális cél lebegett Fodor József lelki szemei előtt, de
azért mégsem pártolják ott, ahol a tehetség megvan ahhoz.
Sok káros dologra, van kincsünk elég az állampénztárban, mint
van fényűzésre és nagyhatalmiaskodásra is, csak a legszüksége
sebbre nincsen: nincsen a népet szegény sorban fogva tartó
analfabétaság kiküszöbölésére s nincsen a közegészség gyökeres
megjavítására.
Az elemi iskolában éppen olyan fontos az egészségtan
tanítása mint a középiskolában. Rendszeres tanításra ugyan nem
alkalmas az egészségtan az elemi iskolában, mint sok más sem,
mert a kis tanulók nem bírnak a kellő előismeretekkel, de a
tudomány igazságait ismertethetjük itt is s mint életszabályokat
vagy egészségi parancsolatokat a gyermek leikébe beleplántál
hatjuk. Fontos ez a tanítás azért, mert amit a tanuló első benyomásokkint élénk befogadó képességgel szellemi birtokába vesz,
azt megőrzi egész életére, az útmutatója, irányítója lesz minden
ténykedésében. Azért is fontos ez a tanítás, mert a tanuló meg
tudja az által, hogy sok betegség, éppen a leggyilkosabbak
elháríthatók, s egyszersmind megbarátkozik azzal a gondolattal,
hogy ápolnia kell egészségét, ha megvédeni akarja s hogy
semminemű hatalomra nem bizható, semminemű hatalom meg
nem óvja, ügyet sem vet rá, ha maga nem teszi. Fontos még
azért is az a tanítás, mert ami tudást a gyermek szülei házába
visz s ott szokása szerint elmond, abból az öregek is okulnak.
Arra éppen nagy szükségünk van, tekintve közegészségünk gyatra
állapotát, hogy a szülők is a modern iskola hatása alatt álljanak

187

Nevezetesen kívánatos, hogy finotuuljon népünknek tiszta
ság iránti érzéke, mely az egészség egyik leghathatósabb megvédője. Kívánatos továbbá, hogy belássa népünk, mennyire nem
áll az — önámitásnál nemis más — hogy a szeszes ital erőt ad
a munkához, miután éppen az ellenkezőjéről győződhetünk
meg, mikor valaki az ilyen erőszerzésben buzgólkodik. Csak
izgat egy darabig a szeszes ital, mire az ember azt képzeli,
hogy valami nagyra képes, azután pedig bénító hatással van,
hogy végre még nyelvünket sem mozgathatjuk helyesen. A
munka jó eredményét a józanság biztosíthatja egyedül. Sok más
kívánni való között azt is elérhetjük az egészségtan elemi isko
lai tanításával, hogy népünk a sok egészségrontó és butitó
babonától eláll, hogy észszerű életmódhoz szokik s az éltető
napvilága kedvéért, mint a jobb szellőztethetésért nagyobb abla
kokat vág házfalába.
Amely iskolában egészségtani tanítás folyik, ott bizonyo
san nem tűrnek meg egészségellenes viszonyokat. Ott tisztaság
uralkodik mindenben s a tanulók tisztaságát is ellenőrzik, ott
helytelen testtartással a gyermekek a padokban nem ülhetnek,
egyenes testtartásra alkalmatlan padok megfelelőkkel kicseréltet
nek, a testi fejlődést mindenképpen elősegítik, a tanterem zsú
foltságát pedig, mint a tanítás sikerességének megakadályozóját,
erélyesen ellenzik.
Hogyan tanítsuk az elemi iskolában az egészségtant, vagyis
annak rövid kivonatát?
Vannak pedagógusok, kik azt tartják legcélszerűbbnek,
hogy iktassunk az olvasó könyvbe egészségtani cikkecskéket,
melyek — a tanító magyarázatának hozzá kapcsolásával — a
gyermekkel a legszükségesebb tudnivalókat közük. De ez kevés
a kívánt eredményhez képest. Az az egyszeri olvasás csekély
benyomást tesz a gyermekre, mindenesetre elégtelent, ha beha
tóbb tanulmány nem követi. Azt a keveset, mire az elemi isko
lában a nép gyermekeit taníthatjuk, olyan nyomatékosan kell
végeznünk, hogy emlékezetében élethossziglan megmaradjon.
Amiről azt akarjuk, hogy a gyermek lelkében maradandó
i g gyökeret verjen, azt kis adagokban, csekély adagszámban s
ismételten kell előadni. A keveset a sokféle mellett is játszva
győzheti a gyermek, helyesen föífoghatja szellemi tulajdonába
veheti. A föladat tehát az: dióhéjba szorítni az egészségtant. Ne
legyen sem tankönyv, sem kapcsolat nélküli olvasókönyvbeli
cikk, de legyen mégis egy egész s legyen könyed formája.
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E föladat megoldására Írtam meg az alább következő
egészségi parancsolatokat, melyek több évvel ezelőtt az Egész
ség cimü folyóiratban, majd külön kis füzetkében jelentek meg.
A tanterv röviden ez volna :
Az elemi iskola felsőbb osztályában az egészségi paran
csolatok egyenkint, hetenkínt egy félórában, egyszer, mint olva
sási gyakorlat, tárgyaltatnának a kellő magyarázatok kíséretében,
másszor külön füzetben szépirásbeli gyakorlatra szolgálnának,
harmadszor a szépírás bemutatásával könyv nélkül mondatnának
föl. Az iskolaév végéig minden gyermek csak úgy betanulná,
mint a tízparancsolatot s minden időre biztosan megőrizné
emlékezetében.
Egészségi parancsolatok.
1. Légy munkás! Munkától erősbödik testünk, fejlődnek
tehetségeink. Az ifjúság munkája a tanulás. Tanulástól gyarapo
dik eszünk, tisztúl Ítéletünk. Nagyobb testi és lelki erővel pedig
sikeresebben állunk ellen az egészségünket veszélyeztető ártal
maknak.
2. Légy mértékletes! A mértékletesség erőt kiméi s az erő
kifejtésére képesít. A mértékletlenség szertelenül fogyasztja és
kimeríti erőnket s betegségekre tesz hajlandóvá. Óvakodjál az
iszákosságtól! Az iszákos ember elvadul s idő előtt lesz szen
vedélyének áldozatává. A kicsapongás megárt. A jó erkölcs
hathatósan megóvja egészségünket.
3. Légy tiszta! Házad előtt ne tűrj pocsolyát, udvarodon
eliszaposodó árkot, csatornát, lakásod és kutad közelében ganajdombot vagy szemetes gödröt. Kerti virág díszelegjen inkább
házad körül. Rend szegődjék a tisztasághoz. Mihamarább távo
líts el lakásodból minden szennyet. Rohadás, penész és por ne
leljen tanyát lakásod bármely zugában. Tűzhelyed körül tiszta
ságtól ragyogjon minden főzőedény. Konyhában hálni, vagy
ruhát tisztogatni, szobában főzni, vagy ételt tartani, a lakásban
bútort porolni: nem fér meg a tisztasággal. Ráfér a lakásra
olykor a lelkiismeretes, alapos, nagy takarítás. Ágyad tisztasá
gára büszke légy. Mielőtt asztalhoz ülnél, mosd meg a kezed.
Tiszta ruha legyen tiszta testeden. Tisztaság kerülteti el a beteg
ségeket. Piszok a betegségek melegágya.
4. Ügyelj táplálékodra! A táplálékkal testünknek a munká
ban megfogyott erejét pótoljuk. Nőlni is attól nőlünk, amit
megeszünk. De betegséget is hozhat ránk az evés. Ezért kell
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gondot fordítanunk táplálékunkra. Nyers tejet ne igyál! A beteg
állat teje, húsa betegségbe ejthet. A borsókás sertés vagy marha
húsától, ha nincs jól megsütve, főzve, galandféreg támad a be
lünkben. A romlott táplálék, különösen a romlott hal és a rom
lott kolbász, mérgezést okoz. Aki a tejet, vajat hamisítja, fele
barátja egészsége ellen tö". Az éretlen gyümülcs rontja gyom
rodat. A gombához ne nyúlj, ha nem vagy benne bizonyos,
ehető-e? Csupán csak az Ízletesen elkészített eledel emészthető
jól. S csak az veszi teljes hasznát táplálékának, ki inkább keve
set, de tartalmasat eszik, azt is lassan eszi és jól megrágja. Jár
ványos betegség idején csak frissen készült eledelt egyél, mert
a maradék hideg étellel vagy nyers eledellel betegség csirája
juthat testedbe. Kenyeredet mindig tiszta ruhába takarva
őrizzed.
5. OondokodjáL egészséges ivóvízről! Főzésre, mosdásra,
mosogatásra is olyan jó vizet használj, mint az ivásra. Mocsárból
és mocsaras földbe ásott kútból merített ivóvíz hideglelést, vérhast, gyomorhurutot, hasmenést okozhat. A jobb talajból nyert
kútviz is betegség forrásává válhat, ha ganajlé vagy csatornavíz
szivárgott bele. Bűnt követ el, aki az? ivóvizet szolgáltató tavat,
folyót, patakot, forrást bárminemű rondasággal vagy hulladékkal
beszennyezi. A födetlen kút vizébe sok minden belehull. A
szennyes udvaron levő kútnak vize is szennyes. Az ilyen kutak
vizét, különösen járványos időben, forrald fel és hütsd le. mi
előtt meginnád. Ne vesd meg az ivóvizet, vizre van az ember
nek szüksége, nem pálinkára. Ne takarékoskodjál a vízzel, a
tisztaság sok vizet kíván.
(Vége következik.)

Dr. L e sz n e r Rudolf.

G yerm ekhalandóság.
Minden érző szívet megrendítő számadatok mutatják ki,
évről-évre megyénként részletezve a gyermekhalandóságot. Úgy
tűnik fel, mintha az eldobott gyászfátyol elnyerése is verseny
tárgyát képezné: hol az egyik, hol a másik megyében kerül a
gyermekhalandóság túlsúlyba. A minden túlzástól, sötét színezés
től ment világos tények villámként sújtják a nevelési tényező
ket : a családot, az iskolát és a társadalmat.

A tanítónak nemcsak érdemes a gyermekhalandóság kér
déseivel foglalkoznia, hanem kötelessége keresni az okokat és
az orvoslásnak módjait és utait. Szabad legyen tehát a szer
kesztő úr szives engedelmével rámutatnom azon végtelenül
szomorú tényre, hogy a gyermekhalandóság okának előidézésé
ben az iskolának is van része s ezzel egyidejűleg az előidéző
okokra az orvoslás módjaira, utaira terelni a figyelmet.
A legkitűnőbb élettan-tanárok válvetett munkái, to
vábbá Niemayer orvospedagogus, az orvosok és pedagó
gusok kitűnőségei élén, a meghirdetett, de végre nem hajtható
rendeletek nagy száma ékesen szóló bizonyságai annak, hogy
az iskolai a mai berendezése mellett a járványok melegágya.
A legtöbb fertőzés az iskolában történik, innen indúl útra az
emberiség réme : a tuberkulózis, a skarlát s pusztító dühében
elragadja azt a gyermeket is, ki szülőivel együtt Aesculap és
Hygeának hűségesen áldozott. Egy pillantás a célszerűtlen
iskolai ivóedényekre, ezek egészségtelen s undorító használatára,
a gyermek ruházatára, kezére, fülére, nyakára, tanszerére; egy
lélegzetvétel' az iskolában s a nyitott szemmel vizsgálódó meg
győződést szerez az állítás, a vád igaz voltáról. A szociális
közegészségnek legprimitívebb eszközét, a mosdó tálat is nél
külözi az iskola, hol tanító és tanítvány tanulás előtt, és után
megmoshatná kezét. Az iskolák szegénysége utalja a tanítót arra,
hogy használt könyveket osztogasson a szegénysorsú tanulók
között s ezzel is elfojtva az ön és a gyermekeknek is a köz
egészség iránti érzékét, fertőző betegségek csiráit maga hinti el
az iskolában és közvetve a családban. Számos betegség közve
títője a használt ócska könyv s ennek célszerűtlen és elővigyá
zatlan lapozgatása. A szükség eltéríti az iskolát s a tanítót a
szociális egészségügytől, melyet L o r e n t z Frigyes német
orvos a tanítókra bízott, midőn a közegészségügy fejlesztését
ezektől joggal és méltán elvárja nemcsak ő, de a szülők és
társadalom is. Az iskolai egészségügy fontos ; mert ettől függ
jórészben a jövő nemzedék testi, lelki épsége és egészsége.
Németországban, hol a kultuszbudget nem képez oly
bonyodalmat, mathematikai nehézségeket és hosszas alkudozáso
kat, kevés város van i s k o l a - o r v o s i intézmény nélkül. Mig
nálunk a gyermek betöltött kora, addig külföldön az orvos vélemélevénye dönt a gyermek iskolába lépésénél. Az iskola-orvosok
vannak hivatva a példás tisztaságra s a gyermek egészségére,
rendeleteknek betartására felügyelni Hazánkban is ez áldásos
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intézmény létesítése volna az egyedüli mód, mely más állapotot
teremtene az egészségügy terén.
Angolország példájára törvények kellenének a gyermekek
dohányzásának letiltására. Büntetni kellene azokat a szülőket,
korcsmárosokat, kik 15 éven aluli gyermekeknek szeszes italt
adnak. Gyermekkertek, ingyenes fürdőhelyek, játék és mesedélutának, ingyenes tanszerek és tankönyvek és a külföldi jóléti
intézmények meghonosítása volnának azok az alkalmas módo
zatok, melyek a mai iskolát szülő és gyermek előtt nem félel
metessé, de kedvessé tennék. Ha a rósz gyermeket az iskolával
ijesztik, mint egykoron a török anya Magyar Jankóval (Hunyadi
János) mely ijesztgetés mély tanulságot rejteget méhében, mu
tatja a rendszert, mely a szellemet és őserőt oly törpére szűri,
mint ezt Madach is elitéli Rousseauval együtt. A japán gyermek
legnagyobb büntetése, ha az iskolától elvonják; mert az iskola
az ő legkedvesebb otthona. A homok órán sok szemnek kell
leperegnie, az előítéletnek és elfogultságnak buknia kell, mig a
magyar tanító, mint a japán, a legelsők között fog küzdeni a
haza és a nép jólétéért.
Mig a jobb kor eljön, midőn tanító és iskola a szerep
körét teljesen betöltheti, vannak átmeneti intézkedések, melyek
az egészségügy érdekében könnyen kivihetők. Ilyen a tanítónak
azon következetes eljárása, hogy a gyermekek kezeit megvizs
gálja ; a tisztaságot ruhában és testben egyaránt megköveteli;
a szemetelést az iskolában megtiltja, megkívánja a gyemektől a
külön ivóedény hordását,*) a tiszta zsebkendőt. Fölhívja a tanító
a gyermekek figyelmét arra, hogy nyálas újjal ne lapozgassák a
könyvet, tenyerükkel ne töröljék a táblát, a könyv mellé ne
tegyék a kenyeret, a cukrot egyik a másiknak ne adja nyalogatás
végett, egy ivóedényből ne igyanak többen; a gyümölcsöt evés
előtt mossák meg, evés előtt és után kezüket mossák meg, úgy
szintén fogaikat is.
Az alkohol élvezetétől, mely a köznép gyermekénél, nem
csak itt, de Svájcban s egyebütt is igen kezd lábra kapni, külö
nösen tiltsa a tanító. Nem lenne érdektelen a braunschweigi
kérdőpontok mintájára készítendő kérdések alapján meggyőző
dést szerezni, hogy kik élvezik az alkoholt állandóan, lehet
mondani a szülők kényszerítése folytán és kik időszakonként,
*) -Biz az az ivogatás, az ivó edénnyel együtt egészen elmaradhat az
iskolában! Szerk.
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alkalomszerüleg. Jó ha a tanító a gyermek életére és környeze
tére vonatkozólag mindent tud, mely tudásnak a fegyelmezésnél
nagy hasznát veheti. Mert mindent tudni, egy francia tudós kissé
túlzott állítása szerint, annyi mint mindent megbocsátani. Kutatni
kell a tanítónak a sztgorú mózesi törvénysujtását: megbüntetem
az atyák vétkeit a fiákban. Nagyobb figyelemre méltassa a tanító
az illemhelyek tisztántartását, az iskola szellőztetését, a közös játé
kot, kirándulást, a tornát s ezzel a lélegzési gyakorlatokat, melyre
oly nagy súlyt fektet Wi n k l e r dr., hogy ennek gyakorlásától
teszi függővé a tüdő és a szív erősségét, míg a hiányos léleg
zés a legalkalmasabb a tüdő tuberkulózis befogadására.
Foglalkozzanak tehát a tantestületek és tanítóegyesületek az
iskola egészségügy rendkívül fontos kérdésével s igyekezzenek
a társadalmi lapok utján is felhívni a társadalom figyelmét és
kérni a segítő jobb kezét, melyet a társadalom számottevő osz
tálya sohasem fog megtagadni. E sorok Írásakor olvasom a
Nyirvidék című szabolcsvármegyei lapban, mely egyúttal a
megyei tanítóság hivatalos közlönye is, a következőket: Egy
főszolgabíró beidézte a járásbeli korcsmárosokat is előadta,
hogy a pálinkaivás a szegény néposztály erkölcsi és anyagi
pusztullását fenyegeti, ezért kivételes rendszabályokhoz folya
modik.
Íme egy példa arra, hogy a társadalmi élet vezérférfia
szivükön viselik a nép és gyermekének anyagi, erkölcsi jólétét,?
boldogságát, melyen a haza boldogsága épül.
Ha az iskolai mizériákat s vele a panaszt, az oly sokszor
vétkes indolencia miatt, a társadalom egy-egy vezérférfiának
előadjuk, mindannyiszor ama választ kapjuk: a néma gyermeknek
anyja sem érti a szavát.
Kívánatos lenne tehát a mai iskola egészségügyének men
nél több oldalról jövő adatok alapján a mozaikszerü képét meg
adni e becses lap hasábjain,*) hogy ezekből kijegecesedhetnék
a tanítóság közvéleménye.
Stoll Ernő.

:) Készséggel tért nyitunk a fontos kérdés megbeszélésére.

Szerk.
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Tilosban.
„Nem jó az embernek élni egymagában,“
így van az megírva a szent Bibliában,
E szép tanács egykor a szivembe szállott,
Megfogadtam és az Isten meg is áldott.
Adott szivet, lelket, ki egy az enyémmel,
Ki velem oknélkül nem pöröl, nem zsémbel,
Kit akkor is tudok szeretni, becsülni.
Ha van oka velem úgy néha pörölni.
És ! inkább pöröljön, minthogy betegsége
Miatt legyen köztünk tán szomorú béke;
Ennél mindig jobb egy házi kis zivatar,
Mely egy békecsókkal elmúlik mihamar. —
És én, bűnös ember! őt mégsem becsülöm,
Szivemnek, lelkemnek elnézem, eltűröm,
Hogy mást is szeressek: kettőt, nem is egyet!
Óh érzem, hogy ezért mindenki megfeddhet.
Kettőt, nem is egyet ! Óh én bűnös lélek,
Kárhozat tüzéért már etőre félek.
A lelkiismeret szavát mindig hallom,
Amint reám dörög, hogy majd kárát vallom
A házasságtörő szerelmi viszonynak.
Mért teszem ki lelkem örökös iszonynak ?
Miért nem érem be a jó feleséggel ?
Miért csókolgatom a p i p á t oly hévvel?
Miért ölelgetem a v e r s e k mú z s á j á t ,
Óh iszonyat! ott is, ahol mások látják?! —
— Beismerem bűnöm ; a súlyát is érzem.
Bünbánatban hajlik meg mindakét térdem.
Ám könnyű és édes e vezeklés nékem,
Mert tudom, megbocsát az én feleségem.
Kibékítem múzsám Hozzá irt versével
S tovább élünk, egymást megértve, békével.
Almási Brúnó
X
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K önyvism ertetés.
Svájci tanulmányok és a mi iskolai dolgaink,
V a d a y J ó z s e f ismeri tanügyi Írónk ily cimen kiadott
tanulmányát nagy lelki élvezettel, de egyszersmind hazafiúi lehangoltsággal olvastuk, mert hiszen minden sora azt mutatja, hogy
mily messze előttünk jár a kis Svájc a népoktatásügy felkaro
lásában, felvirágoztatásában ; vagyis inkább, hogy mily nagyon
elmaradott Magyarország népoktatása Svájcé mögött.
Azt a benyomást, melyet Vaday könyve az olvasóban kelt,
úgyszintén azt az intenciót, mely szerzőt könyve megírásában
vezette, legjobban kifejezhetjük a könyv befejezésének szószerint
váló ideigtatásával.
„Az olvasó megállapíthatja, hogy ama mozaikdarabokból,
melyek e könyvet alkotják; az iskolai kultúrának két különböző
képe alakul ki.
Egyik a fényes, a ragyogó kép: a svájci iskolák képe,
ahol az állam költségén tanszereket kapnak a kis tanulók, ahol
a tiszta és pormentes teremből látszani kell az égboltozatnak,
ahol az iskola szakértők ellenőrzése alatt áll, ahol Írni, olvasni
tudó okos kis emberek jelentkeznek az I. osztályra és egy tanító
keze alatt 20—30-an tanulnak s az iskolában fürdőt és ebédet
kapnak, ahol a tanítók tisztességes fizetéssel vannak ellátva,
ambícióval dolgoznak és a nevelés művészeivé képezik
magukat.
A másik a tanszerekben szűkölködő, egészségtelen, poros
magyar iskola, t ö r v é n y e s e n v é d e t t t ú l z s ú f o l t s á g á 
val, Írószer nélküli tanulóival, mindenféle, — tanításhoz nem
értők — ellenőrzése alá rendelt, megalázott, elkeserített és roszszúl fizetett tanítójával, akit kényszertanfolyamokra rendelnek,
évzáró vizsgával ellenőriznek és lehetőleg megzaklatnak, de
jutalmazni csak szavakkal tudnak.
Szándékosan nem állítottam könyvemben egymás mellé
ezt a két képet, mert nekem nagyon fáj, hogy ez a magyar kép
ilyen homályos, ilyen sötét. Széjelszórtam a mozaikdarabokat,
hadd vegyüljenek, hiszen a svájci nagy haladás az ottani sze
rencsés körülményeken alapszik, mely évszázadok óta gyara
pítja a nép vagyonát, kultúráját.
Ezt meg kell érteni mindenkinek, aki a helyzeteket mér
legeli.
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Meg kell állapítani azt is, hogy a magyar tanító sokszoro
san nehezebb munkát végez, mint svájci kollegája. Mennyi küz
delmet v í v a kultúra ellenségeivel és a megélhetésért! . , . Míg
amannak htjából már minden akadályt elhárított a nemzeti gon
doskodás,
Ennek a gondoskodásnak ki kell fejlődni a magyar társa
dalom lelkében is, mert a magyar iskola nagy elmaradottsága,
a magyar társadalom s z é g y e n e és k á r a .
Adjatok' csak a magyar tanító keze alá is 20—30 felszerelt,
kellő fejlettségű tanulót, tisztességes fizetést és meg fogja
mutatni, hogy nem alábbvaló a kültöidi kartársainál. D e az a
k ü z d e l e m , amit a ma g y a r t a n í t ó a f e l s o r o l t n e h é z 
s é g e k e l l e n és a m e g é l h e t é s é r t f o l y t a t : a h i h e 
t e t l e n s é g g e l h a t á r os. Mig ez a küzdelem folyik, ne
csodálkozzunk, ha a tanító desperált, ha munkája darabos és
minimális.
Föltételezhetem-e tehát, hogy az iskolai nevelést egyes,
vagy akár az összes tantárgyak módszerének átalakításával gyö
keresen reformáljuk? N e m!
Sőt azt sem feltételezem, hogy az általam ajánlott tanítási
reformokat a mai viszonyok közt az egész vonalon életbelép
tetni lehetne U De be l e h e t h o z n i i 11 - o 11. Ez is haladás
lesz. Csökkenteni lehet valamennyire a r e n d s z e r k á r o s
ha t á s á t . Ez is fejlődés. Az iskola túlzsúfoltságán sok helyen
lehetne segíteni, ha az i l l e t é k e s t é n y e z ő k a k a r n á k .
Ez már nagy lépés volna! Tehát ezen múlik sok minden.
Mondjuk ki nyíltan : aki h e l y e s l i , h o g y e g y t a n í t ó keze
a l a t t 60—80 t a n u l ó l e g y e n : az v a g y n e m i s m e r i az
i s kol á t , v a g y n e m a k a r j a k o m o l y a n a m a g y a r
k u l t ú r á t . Azt fel kel l v i l á g o s í t a n i !
Azok a tanítási reformok, melyeket az iskolai foglalkozás
ban a létező tanterv keretén belül érvényesíthetünk, minden
esetre érnek valamit, de felettébb nagy fontossággal nem
bírnak.
Alapvető reformoknak semmiesetre sem tekinthetők. A z
a l a p o s és k o m o l y o r v o s s á g a t á r s a d a l o m és az
o r s z á g g y ű l é s k e z é b e n van.
A magyar kultúrát toldozás és foltozással nem lehet újjá
teremteni. Még részleges építkezéssel sem. A toldott-foldott
részek tovább düledeznek és szétválnak.
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Hiába hoz az állam áldozatokat a mai zagyvalék népiskolá
ért. Ebből ki nem fog csírázni az egységes magyar nemzeti
kultúra! C s a k i s az e g y s é g e s á l l a mi i n g y e n e s és
köt e l e ző n é p i s k o l á b ó l s ehhez k a p c s o l t kizáró
l a g á l l a mi t a n í t ó k é p z é s b ő l / )
Ei fog még jönni az a kultuszminiszter, aki ehez az alapfeltételhez köti tárcáját és a magyar országgyűlés egy fuvalattal
elsöpri a kultúra akadályait és egy új, modern, liberális és ala
pos iskolatörvénnyel felépíti a magyar kultúra házát és kimondja,
hogy ha a s z e g é n y M a g y a r o r s z á g o n m i n d e n r e va n
p é n z ; a k k o r az i s k o l á r a is l e g y e n .
És akkor a magyar kultuszminiszter nem fog szorongani
és aggályoskodni, mikor az állami költségvetés készül, hogy
j u t - e v a l a mi az ő t á r c á j á b a is, hanem ő lesz az első;
első lesz a magyar nemzeti kultúra és e r r e j ut ni ke l l annyj nak, a m e n n y i s z ü k s é g e s .
És j u t n i f o g .
Mihelyt a magyar társadalom komolyan akarja, mihelyt
megtanul a saját fejével gondolkozni, minelyt megérti, hogy
mirevaló az iskola: olyan képviselőket fog küldeni a magyar
parlamentbe, akiknek első programmpontjuk a m a g y a r n e m 
zet i i s k o l a .
Mert a magyar társadalomnak meg keli érteni, hogy mig
Magyarországon iskolakultúra nincs: addig nem lehet i pa r éá
k e r e s k e d e l e m , nem lehet jó f ö l d mi v e l és, nem lehet
tökéletes i g a z s á g s z o l g á l t a t á s és h o n v é d e l e m , hiszen
c s a k i s a j ó i s k o l a i és c s a l á d i n e v e l é s ad m i n d 
eze khe z ért ékes e mber anya got . “
Szerző engedélyével élve, legközelebb bemutatjuk könyve
szerint olvasóinknak a s v á j c i n é p i s k o l á k s z e r v e z e t é t .
Nagyon sokat tanulhatunk belőle.

*) Yaljon ezt a felekezeti iskolák teljes megszüntetésével gondolja-e a
szerző ?! Szerk.
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Irodalom.
Ösvény. A Luther-társaság folyóiratának 2-ik füzete is meg
jelent, K o v á c s S á n d o r szerkesztésében, épen olyan gazdag
tartalommal, mint az első. Tartalma im ez: Mária útja. K o v á c s
S á n d o r . A zsinati törvényjavaslat. Dr. M a s z n y i k En d r e .
Wagner Richárd zenedrámája. Lie. S c h mi d t K. 1. Klára aszszony. Elbeszélés. Ka p i Bél a. Költemények. L é v a y J ózs e f ,
Z e m p l é n i Ár p á d . A pozsonyi Luther-Biblia. Irodalom,
szemle, hivatalos rész. Képmelléklet: Luther kezeirása a pozsonyi
Bibliában.
Közérdekű könyv jelent meg a napokban Vaday József
közs. isk. igazgató tollából „ Svá j c i t a n u l m á n y o k és a
mi i s k o l a i do i g á i n k “ cimen. A szerző Nagyváradváros
törvényhatósága költségén három hónapot töltött a svájci
francia iskolákan és a genfi „Cours de vacances“-on. E tanul
mányokat megfelelő magyar vonatkozásokkal ellátva és a magyar
iskoia bajaira és reformszükségleteire rámutatva oly érdekesen
foglalta könyvébe, hogy azt nemcsak tanférfiak, de különösen
iskolaszéki tagok, valamint az iskola és tanügy barátai nagy
érdeklődéssel fogják olvasni, a könyv ára 3 kor. Megrendelhető
a szerző címén : Nagyváradon.

V egyesek
Előfizetőinkhez. Mindazokat, kiknek előfizetése március
végén, vagy a múlt év végével lejárt, felhívjuk előfizetésük meg
újítására, a múlt évről (évekről) hátralékban levőket pedig tar
tozásaik mielőbbi beküldésére.
Szerkesztő-kiadó.

A tanítók új illetményeinek folyósítása. Az új fizetésrende
zéssel kapcsolatban a tanítók új illetményeinek folyósítására vo
natkozóan a következő hivatalos felvilágosítás jelent meg:
Az állami elemi iskolai tanítók részére az illetékes tanfel
ügyelők kérdőíveket küldenek szét, amelyet minden tanító szemé
lyesen tartozik kitölteni. A kitöltött kérdőíveket az igazgató-tanító,
a gondnoksági elnök, valamint a tanfelügyelő felülvizsgálja és az
adatokat hitelesíti. Az így kiállított és a minisztériumba felterjesz
tett kérdőívek adatai alapján lesznek besorozva a tanítók a meg
felelő fizetési osztályokba, illetőleg fokozatokba és folyósíttatik
részükre a megfelelő magasabb fizetés. Az 1893. évi október
l-jét megelőző időben is működött tanítók személyi pótléka
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ügyében később fog majd intézkedés tétetni. 2. A községi és
hitfelekezeti tanítók ffzetésrendezése három nagy csoportban fog
megtörténni. Az első csoportba azon tanítók tartoznak, akik
eddig is élveztek ugyan államsegélyt, de csak korpótlék, tandijkárpótlás vagy személyi pótlék cimén. Az ezen csoportba tar
tozó tanítók kitölfött és felülvizsgált kérdőíveihez az illetékes
iskolaszékek már a tanítók neveire kiállított díjleveleket és a
tanítói állások javadalmáról törvéyszerüen fölvett javadalmi
jegyzőkönyveket, valamint a tanítók összes működési bizonyítvá
nyait is tartoznak csatolni. A harmadik csoportba azok a tanítók
soroztainak be, akik eddig államsegélyt egyáltalán nem élveztek.
Ezekre nézve az államsegély kiutalása céljából az eddig szoká
sos módozatok maradnak érvényben. A személyi pótlékok enge
délyezése a községi és felekezeti tanítóknál is későbbi eljárás
tárgyát képezi. A minisztériumban a kiutalások a kérdőívek viszszaérkezése után úgy az állami tanítókra, mint a községi és hit
felekezeti tanítók első csoportjára nézve azonnal megkezdődnek.
A községi és felekezeti tanítók második és harmadik csoportja
később kerül sorra, de az első csoportra vonatkozó munkálatok
bevégzése után azonnal.
Gyermekelöadás. A s z a r v a s i h e l y i t a n í t ó e g y e s ü 
l et a Tanítók Házánál tett szobaalapítványa javára f. é. április
hó 20*án gyermekelőadást rendez. A 17 számból álló gazdag
műsoron D a n k ó S o m a egyesületi elnök megnyílója után
következik a gyermekkar többszöri fellépése, tarkítva egy sereg
szavalattal, magánénekkel s melodrámával.
Üdülő helyek a Székelyföldön. A maros-vásárhelyi „Székely
Társaság“ a Székelyföld 23 egészséges, pormentes, kitűnő leve
gővel és vízzel biró helyén — legtöbb hires gyógyfürdők köze
lében — «nyári üdülő telepeket szervezett, melyeken tanítók és
szegényebb sorsú tisztviselők olcsón juthatnak lakáshoz és ellá
táshoz. Az ezekről szóló tájékoztatást bárkinek díjtalanul küldi
meg S z e n t g y ö r g y i Dénes a társaság titkára, Maros-Vásár
helyt.
Skarlát. A nyíregyházi tanyákon még mindig uralkodik
ősz óta a járvány. Vannak családok, kik 3—4 gyermeküket
vesztették és síri csend váltotta föl az egykoron zajos kis szobát.
Sokan a debreceni menhelytől kérnek lelencet, hogy vigasztalja
őket a gyermeki kedvesség és naivság. E járványos betegségben
szenved Ro l k o Gyula tanyai tanító is.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21 211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:
1 lite r Fó ii agy'-lé le dustless 8 ^ m. K 1 .—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—

T E L E F O N
177— 77.

1 d ;rab piassava-seprő
K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti idöközökben. K i s e b b részletekben.
U tasítások kívánatra bérm entve
detnek.

megkiil-

Fónagy-féte dustiess-gyá-, Budapegt. Iv.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA * * * * *
Orgona- és liarm onium gyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniuraok minden
nagyságban. Rarmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

a HARIMOM IU WIOICAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
- ----le g o lc s ó b b a n sz á llít

P AJ K R R E Z S Ő és X S A
BUDAPEST,

X., D e l e j - u t c a 25. s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legeiőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól tölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e .
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P ed álo s h arm o n iu m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m inden nagyságban p o n to s orgona— =>m é re te k k e l tem p lo m o k , szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y ak o rló orgonák. -c*.—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittatott: 1867. evben.

A N Q S T E R

J.

és

F I A

orgona- és harm oníum -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák,

'i

harmoniumok

l e g t ö k é l e t e s e b b kivitelben.)

p ;:

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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SOPRON, 1913. májas hó.

XXV. évfolyam.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a s z e rk e s z tő ié ih e z (Sopron)
k ü ldendő k .

felelős szerbesztíí és maié:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félév re 4 k o ro n a ,
n egyedévre 2 korona.

Előadói javaslat.
Az ágost. hitv. evang. tanárok és iskolai tanítók országos
egyesülete elemi iskolai szakosztályának, 1913. május hó
ban, Szarvason tartandó gyűlésére.
Lépten-nyomon, hol nyíltan, hol burkoltan felhangzik a vád,
hogy Országos egyesületünk, a jelen alakjában nem tud meg
felelni azon feladatnak, amelyet maga elé tűzött, amelyet pedig
most már teljes joggal elvárnak tőle legnagyobb ellenlábasai is,
akik pedig sem szóval, sem tettel, soha egy pillanatig sem
támogatták munkálkodásában.
Bámulom azt a hihetetlen jámborságot, amellyel meggyőző
désüknek kifejezést adnak, és mosolyognom kell az ügybuzgóságon, amellyel minden áron a formára akarják az eredmény
telenség bélyegét rásütni, nem gondolván meg azt, hogy a hiba
nem az alakulás mikéntjében, hanem első sorban önmagunkban,
másod sorban egyházi szervezetünk, illetve az azt körülzáró
kinai falban keresendő, amelyen tanító csak csuda módon juthat
keresztül.
Önmagunkban kell keresni a baj okát azért, mert amikor
elégedetlenkedni kell, akkor vagyunk ezeren, sőt többen is,
amikor pedig helyt kellene állani munkával, áldozattal, akkor
alig vagyunk százan, sőt némely esetben alig tizen.
Nem kenyerem a dicsekvés, de rá kell mutatnom arra a
körülményre, hogy több mint egy évtized óta dolgozom a köz
ért. Ott vagyok mindenütt, a hol érdekeinkről van szó. Ismerem
az egész ország vezető embereinek legnagyobb részét, tudom,
hogy kire és mikor számíthatok, mert módomban volt meg-
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figyelni fenn és lenn, itt és ott mindenkit s ezen megfigyelésem
alapján nyugodt lélekkel elmondhatom, hogy nagyon is fölös
számban vannak szerte-széjjel, széles e hazában azok, akik élet
nek és halálnak urai az intézmények feletti Ítélet mondásban, az
elnökök munkálkodásának lebecsülésében, de nagyon csendes
emberek mindig ha áldozatról, ha a közérdekért végzendő mun
káról van szó.
Nem vagyok ideálista. Szavaimat nem irányítja más mint
pályám és sorsosaim szeretete, elérni a magam részére nem
akarok semmit, veszteni valóm pedig e téren nincs, tehát a leg
határozottabb nyíltsággal adom elő meggyőződésemet s mutatok
rá azon okokra, amelyek megszüntetése nélkül eredményes
munkát végezni nem tudunk sem most, sem a jövendőben.
A könnyebb megélhetés végett rámutatok egy közismert
dologra. Tudjuk azt miudnyájan, hogy mielőtt az ipari munká
sok még nem szervezkedtek, teljesen ki voltak szolgáltatva a
munkaadóknak, és mióta szervezkedtek s meghozták a szervez
kedésért a maguk áldozatát, azóta úgyszólván egyenrangú ténye
zők velők.
Ilyen a mi helyzetünk. Az evang. tanítóikar szervezetlensége,
s az ebből származó széthúzás, nemtörődömség oka a mai áldat
lan helyzetnek.
Évek előtt rámutattam már az „Evang. Népiskolá“-ban
arra a körülményre, hogy országos egyesületünk felvirágozásának első feltétele az, hogy mind a négy egyházkerületben ala
kuljanak meg a tanító-egyesületek úgy amint az Dunántúl van,
és a négy egyházkerületi egyesület alkossa s tartsa fenn az
országos egyesületet. Ez az egyedüli helyes mód, ez az egye
düli erős és biztos fundamentom. Ma épen az a legfőbb baj,
hogy országos egyesületünk csak egy oszlopon áll, a másik
három sarok csak alá van támasztva, Az országos egyesület
nem támaszkodhatik egyesekre, hanem csak szervezett és jól
vezetett testületekre.
Amikor három év etőtt a Tanítók szolgálati szabályzatá
nak tervezetét tárgyaltuk egyesületeink- és az egyházkerűleti
tanügyi bizottságban, abban a javaslatban benne volt az egy
házkerületi tanító-egyesületek kötelező megalakulása, s mi dunántúl örömmel üdvözöltük azt, pedig a mi egyesületünk akkor
már éveken
dolgozott. De mi történt? Az, hogy az egyetemes
tanügyi bizottság javaslatára, — amely bizottságnak akkor még
egyetlen tanítótagja sem volt, — ez a pont törölve lett a javas-
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latból, és ezzel a törléssel visszalöktek bennünket abba a sem
mibe, amelyben voltunk, vagyunk és maradunk még sokáig, ha
csak a kartársi szeretet és az ügyünkért való lelkesedés csudát
nem tesz közöttünk.
Hogy mi vezette az egyetemes tanügyi bizottságot ezen
eljárásánál azt nem tudom, de ha az volt a célja, hogy az ev.
tanítói kar érvényesülésénk útját vágja, azt mondhatom, hogy
nagyszerűen sikerült neki.
A mai eljárásunkkal kinai falakat ostromlunk s nagyon
kevés kilátásunk lehet arra, hogy amig ez a szellem uralkodik
egyetemes egyházunk vezetésében, amely velünk tanítókkal meg
tagad minden közösséget, célunkat elérhessük. Nem egy eset
ben tapasztaltuk, hogy amit egyházkerületünk bölcs előre látás
sal megád, azt az egyetemes gyűlés megsemmisíti, vagy am
egyenlő a megsemmisítéssel, átteszi a kérvények köztemetőjébe,
a közös bizottságba. Ennek az eljárásnak, ennek az elbánásnak,
amelynek mostohaságát még jellemezni sem lehet, okát én nem
a Dunántúli képviselőkben keresem és találom fel, mert hiszen
közismert dolog, hogy épen ez oldalról számíthatunk mindig és
legelső sorban ügyeink támogatására, hanem keresem abban a
szellemben, amelyet a másik három egyházkerület plántált be az
egyetemes gyűlésbe, amelynek természetes folyománya az,
hogy rólunk tanítókról mint testületről tudomást nem vesznek,
amit — hogy egész őszinte legyek — nem is tartok teljesen
menthetetlen eljárásnak akkor ha meggondoljuk azt, hogy mi
tanítók sem helyezünk eléggé nagy súlyt arra, hogy olyan köz
érdekű egyesületi munkásságot fejtsünk ki, hogy lehetetlen legyen
bennünket észre nem venni. — Ezt a fontos és közérdekű
munkát pedig, amely meg fogja nyítani előttünk az útat és helyet
biztosít nekünk az egyházkormányzat valamennyi fokozatán,
nem az egyetemes gyűlésen kell kezdeni, hanem az egyház
megyében és annak szakbizottságaiban, folytatni az egyházkerü
leten és annak bizottságaiban s végezni az egyetemes gyűlésen
és az annak tárgyait előkészítő szakbizottságokban. Majd ha
mind a négy egyházkeretben, úgy mint Dunántúl van, meglesz
nek az egyházmegyei tanító-egyesületek s ezek felett az egyház
kerületi tanító-egyesület, majd ha minden szakbizottságon, mint
egymásba kapcsolt láncszem húzódik végig a tanítók munkája
egész fel az egyetemes gyűlésig, akkor annak a láncnak a csör
gését meg is fogják hallani, és nem kerül minden ügyünk a
«köztemetőbe.
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Javaslatom:
Országos egyesületünk szakosztályi elnöke keresse meg a
dunáninneni, a bányai- és a tiszai egyházkerületek összes egy
házmegyéinek vezető embereit, s kérjen tőlük jelentést arra
nézve, hogy meg van-e alakulva náluk az egyházmegyei tanítóegyesület, s ha a jelentésből az tűnik ki, hogy nincs, úgy
minden lehető módon hasson oda, hogy az mielőbb megalakítassék.
Ha az egyházmegyei egyesületek meg vannak alakulva, úgy
hivja fel azok vezetőit, hogy alakítsák meg az egyházkerületi
tanító-egyesületet.
Az egyházkerületi tanító-egyesületek megalakulása után
rendeztessék szakosztályunk ügye oly módon, hogy minden
egyházkerületi tanító-egyesület annyi tagot küldjön a szakosz
tályba, a hány egyházmegyei egyesület van kebelében. Ezen
tagok után az egyházkerületi tanító-egyesületek épen annyi tag
sági dijat fizetnek az országos egyesületben mint a tanárok.
Az országos és a szakosztályi gyűlésen részt vehet az
egyházkerületi tanító-egyesületek minden tagja tanácskozási jog
gal, de szavazati joguk az országos egyesület közös gyűlésén,
csak az egyházkerületi egyesületek küldötteinek van.
A szakosztály, illetve az országos egyesület kérje fel az
egyházkerületeket arra, hogy amennyiben az egyházmegyei, az
egyházkerületi és az egyetemes tanügyi bizottságban a tanítók
képviselve nem volnának, jövőben épen úgy mint Dunántúl van,
minden szakbizottságban helyet kapjanak.
Ezekben van szerencsém előadni az én szerény, de hosszú
évek tapasztalatán át leszürődött, és egyházi életünkre nézve
nagyon fontos javaslatomat.
Ez úton módon vélem én elérhetőnek azt, hogy az evangélikus
tanítói kar eggyé legyen a közös munkában, erőssé érdekeink
megvédésében. Akik olyan fontos és a messze jövőbe kiható
munkát végeznek egyházunk jövő boldogulásáért, mint mi tanítók,
azokat a jogokból kizárni nem lehet. Ezen jogok megadásával
nem a tanítói kar nyer, hanem az egyház.
Kérem javaslatom elfogadását.
Súrd, 1913. április 13-án.
Sass István
Egyh. kér. tanító e. elnök.
—
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L á ts z a t és valóság.
i.
Midőn két évvel ez előtt vita folyt az Ev. Népiskolában az
ev. tanítók orsz. egyesületének mikénti megalakítása felett és lát
tam, hogy a kérdés minden ok nélkül személyes térre vitetett,
egyik hozzászólásom végén kijelentettem, hogy — ha csak valaki
nem fog hozzászólásommal úgy foglalkozni, hogy az személyemet,
vagy önérzetemet sérti és kényszerhelyzetbe hoz, — többé nem
fogok e kérdéshez hozzászólni.
E kijelentésem az egész hozzászólásommal ugyan nem je
lent azután meg e lapban, mivel az ügy Sass I. elnök barátom
nak a bizottsági elnökségről való lemondása folytán hirtelen oly
fordulatot vett, hogy ezen hozzászólásom az így előállott új
viszonyoknak nem felelt volna meg. Ennek dacára is ragaszkod
tam fenti kijelentésemhez. Feltett szándékom volt, hogy a tanító
ságnak semmiféle kérdéséhez nem szólok többé az Evang.
N.-ban.
Most is csak azért térek el ezen szándékomtól, mivel lapunk
legközelebbi számaiban ketten is oly módon foglalkoznak emlí
tett hozzászólásaimmal, hogy kénytelen vagyok félreértett szavaim
helyreigazítása céljából felszólalni.
Az egyik eset az, hogy Lőbel J. kartárs úr az Ev. N. f. é.
ő. számában „Tegyünk is már valamit“ c. közleményében, midőn
sok megszivlelésre valót mond a minél nagyobb arányokban
való egyesülés nagy áldásáról és a benne rejlő nagy erőről, —
azt állítja tapasztalásaként, hogy valahányszor a tanítók közt
kísérlet történik, hogy nagyobb tömegekben egyesüljünk, »min
dig vannak, akik a mozgalmat már csirájában akarják elfojtani.«
És erre nézve példáúl engem hoz fel és az ev. tanítóknak orsz.
egyesülése tárgyában 1911-ben az Ev. N. hasábjain S. elnök
barátommal folytatott újságvitámat, ezt mondván: Ha H. kar
társ annak idején nem agitál annyit ellene, talán létre jö tt volna
egy életerős egyesület ezernyi taggal, de így, bár megszületett:
halva született, mert eredményt soha sem fog elérni és csöppet
sem számít többet, mint akármelyik inneni, vagy túli egye
sület.«.
L. Kartárs úr ezen állításaival kétszeresen nagy tévedésben
van. Először is, ha engem úgy igyekszik feltüntetni, mint aki
a tanítók orsz. vagy bármiféle egyesülését már csirájában igye-
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keztem volna elfojtani, ezt csak tán azért teszi, mivel engem
nem ismer, úgy mint én őt nem ismerem. Mert aki ismer, az
tudja rólam, hogy teljes életemben mindenféle, de különösen a
tanítók egyesüléseinek mindenkor lelkes pártolója voltam és
mindenkor tőlem telhetőleg azt előmozdítottam. Működésem első
éveitől kezdve részt vettem mindenféle egyesületek alakításában
és vezetésében mind e mai napig annyira, hogy a kik közelebb
ről ismernek, azok közt találkozik olyan is, aki még sokalja is
az e téren való munkálkodásomat.
Hogy pedig az ev. tanítók orsz. egyesülését nem ellenez
tem, mutatja azon körülmény is, hogy a mi kicsiny sió vidéki
egyesületünk azzal igyekezett 1896-ban az ezeréves nemzeti
ünnepet megülni, hogy az ev. tanítók orsz egyesületének léte
sítését határozta el és tényleg sem fáradságot, sem költséget nem
kiméivé azt az ev. tanítósághoz méltóan istenbe vetett hittel, önér
zetesen és függetlenül létre is hozta. Hogy azonban az akkor
elfogadott és az illetékes hatósághoz felterjesztett alapszabály csak
15 év múlva nyert jóváhagyást erről a sióv. egylet nem tehetett
és most erről és okairól nem akarok szólni. De hogy a dolog
keresztülvitelében én is közreműködtem és hogy az orsz. alakuló
gyűlésen ott voltam, tán elhiszi L. kartárs úr is, ha állítom.
Azonban a fent említett hírlapi vita maga is igazolja, hogy
L. kt. úr itt személyemet iletőleg nagy tévedésben van. Mert én
nem az egyesülés ellen voltam, hogy „csirájában elfojtsam,,, nem
is „agitáltam“ véleményem elfogadása érdekében, egyetlen kar
társnak sem szóltam, vagy Írtam e tárgyban, hanem egyszerűen
csak véleményemnek adtam kifejezést az ev. tanítóság orsz. egye
sülésének mikénti keresztülvitele tárgyában. És ezt a véleménynyilvánításomat is épen S. elnök barátomnak az egész ev. tanító
sághoz intézett egyenes nyilvános felhívására tettem meg. De
természetesen azért is, mivel az orsz. egyesülésünket oly fontos
nak tartom, hogy úgy hiszem egyik ev tanító sem lehet közö
nyös aziránt, miként alakíttatik az meg, hanem szügségesnek tar
tottam volna, hogy minél többen szóljanak hozzá, hogy igy az
általános és helyes közvélemény kialakulhatott volna.
Másik nagy tévedése L. kt. úrnak az, hogy azt hiszi, ha
én nem «agitáltam* volna annyit az ev. tanítók tervezett orsz.
egyesülése ellen, akkor »tán létre jött volna egy életerős egye
sület ezernyi taggah stb. Hát annyira kiskorúnak tartja kedves
L. kartárs úr a magyarországi ev. tanítóságot, hogy azt hiszi,
azért nem léptek be ezeren az ev. tanárok egyesületébe szak-
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osztálynak,*) mivel én ezzel ellenkező véleményemnek adtam
kifejezést és a mellett érveltem? — Ne higyje azt, mert az nagy
tévedés ! — Abban igaza van, hogy a megalakított szakosztály
>halva született* intézmény, (Már t. i. cikkírók véleménye szerint!
Szerk.) mely „eredményt soha nem fog elérni“ stb. De nem
azért, mivel én, vagy akár x. y. barátom vagy más ellenkező
véleményt nyilvánítottunk, hanem egyszerűen azért nem léptek
be tömegesebben és azért nem tud ezen szakosztályos orsz.
egyesülés zöld ágra vergődni, mivel ez nem felel meg az ev.
tanítóság méltóságának és érdekeit nem képes úgy szolgálni,**)
a mint ezt az evang. tanítóság kívánja. Mert ez orsz. egyesülé
sünknek, csak látszata, de nem valósággal a z !
Különben, mit látunk? — Mi ellenvéleményen levők, —
midőn a szombathelyi kerületi tanítóegyesületi közgyűlésnek
állítólag óriási *nagy többsége« a csatlakozás mellett nyilatkozott,
elhallgattunk és félre álltunk. Azonban a belépés érdekében
kifejtett nagymérvű agitálás mellett is csak 1—2 százan léptek
be szakosztálynak. Hát a többiek csak azért maradtak volna
távol, mivel mi ellenkező véleményünknek adtunk kifejezést?
Hihető ez, ha a csatlakozásban volna az üdv? Ne gondolja
senki! Hanem azért nem léptek be az evang. tanítóságra csak
ráoktrojált, ráparancsolt***) egyletbe szakosztálynak, mivel úgyis
torkig vannak a rólunk — nélkülünk elv alkalmazásával és előre
látták, hogy ez nem felel meg a mi érdekeinknek.
De akik beléptek is, azokról csak feltételezhető, hogy a
buzgóság vitte őket oda s igyekeztek az ev. tanítóság orsz. egye
sülésének ügyét előmozdítani. És mit látunk?
Kedves Alexy barátom, mint szakosztályi elnök nagy elis
merésre méltó buzgó és fáradhatatlan tevékenysége és ismételten
*) Pártatlanúl közöljük ugyan bárkinek tárgyilagos hozzászólását, dó az
igazság érdekében szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy cikkíró nagy
tévedésben van, vagy nem vett tudomást az ügy fejleményeiről. Az elemi iskolai
tanítóság t. i. nem az ev. tanárok egyesületébe lépett be s z a k o s z t á l y n a k ,
hanem a különböző' fokozatú közép és felsőbb iskolák tanáraival együttesen
alkotta meg az e v a n g . t a n á r o k és t a n í t ó k o r s z á g o s e g y e s ü 
l e t é t . S ez, úgy hisszük, egy kis különbség. Az e v a n g . t a n í t ó s á g n a k
t e h á t v a n o r s z á g o s e g y e s ü l e t e . Hogy az evang. tanárokéval karöltve
működik, az csak erősségére lehet. Szerk.
**) Ezt magyarázza meg nekünk cikkíró úr tárgyilagosan és plausibilis
módon ; erre vonatkozó fejtegetésének mindig készséggel helyet adunk. Szerk.
***) De hát váljon ki oktrojálta rá az evang. tanítóságra az egyesülést ?
Szerk.
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megjelent gyönyörű buzdító közleményei és felhívásai ellenére is
nem igen jut a szakosztály ügye előre és az Ev. N. f. évi 2.
számában keserves panaszra kénytelen nyitni ajakát, hogy a még
csak közel 3 éve fennálló szakosztályba belépett tagok a leszál
lított 2 K tagdíjat nem fizetik be rendesen, hogy a tanítóságot
érdeklő kérdésekhez nem szól hozzá senki stb. — Lapunk m.
é. 25. számában pedig ugyancsak A. barátom, ki pedig minden
kor nagyon is meg szokta válogatni szavait, hogy senkinek kel
lemetlent ne mondjon, — nem tudja elhallgatni, hogy afeletti
keserűségének kifejezést ne adjon, hogy az egyetemes gyűlésen
mily kedvezőtlen fogadtatásban részesítették a szakosztálynak a
tanítóság érdekében felterjesztett kérelmeit, sőt épen lekicsinylő
gúnnyal fogadták. (L. Ev. N. 551. — 552. 1.)
Mit bizonyít mindez ?
Nyilvánvalóan csak azt, hogy akik beléptek is a szakosz
tályba, kénytelenek voltak minden ügybuzgóság mellett is meg
győződni arról, hogy a szakosztályhoz fűzött szép reményeikben
csalatkoztak, mert az nem nyújtja és nem is nyújthatja azt, amit
egy orsz. ev. tanítóegyesülettől joggal elvárhatunk. Tény, hogy
a tanáregyesületbe csak azért kellett az ev. tanítóságot belevinni,
mert az volt az intézők meggyőződése, hogy így t. i. a tanáre
gyesület közreműködése és fennhatósága (?? Szerk.) mellett
könnyebb lesz az ev. tanítóságnak már mindinkább feltörő »fék
telen ambícióit,« úgy anyagi ellátását, mint jogait illetőleg, letar
tani, vagy elfojtani*)
Ez egyesülés nem hogy előmozdította volna tanítói érdeke
inket, hanem egyenesen hátráltatta azokat. Mert tudva levő dolog,
hogy az orsz. össztanítósága a legközelebbi múltban mondhatni
kizárólag a tanítói fizetésnek méltányos rendezése érdekében
vívott élet-halálharcot, mivel ez létkérdés és a népoktatás ügyé
nek kívánatos előhaladhatása is e kérdésnek mikénti elintézésén
fordul meg. Ennek érdekében tartatott az elmúlt nyáron a VII.
egyetemes gyűlés és kívánatos lett volna hogy az összes tanítókkal
együtt az ev. kartársak is minél nagyobb számban jelentek volna meg.
A. barátom mint a szakosztály elnöke ott volt és igy látszólag képvi
selte az ev. tanítóságot. Azonban, hogy ha függetlenül alakítot
tuk volna meg orsz. egyesületünket, mint eredetileg tervezve
volt és a most már megerősített alapszabályok is rendelik, —
*) El nem gondolhatjuk, mi idézi elő cikkíró úrnál a legnemesebb inten
cióknak ilyen meggyanusítását! ?
Szerk.
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ezen szab ésad egyesületünk országos gyűlésére is a VII. egyet,
gyűléssel egy időben hívtuk volna meg az ország, ev. tanítóságát
is lelkes felhívásban mint ezt tették a többi felekezetek, úgy
bizonyos, — a mikor egy fáradsággal és mondhatni, egy költ
séggel két orsz. gyűlésen is részt vehettünk válna, — minden
esetre többen jelentek volna meg az ev. tanítók közül is az
egyet, gyűlésen is és ezzel előbbre segítették volna vinni az
összes tanítóság érdekeit. Mellette azután az ev. tanítók orsz.
gyűlésén is valósággal részt vehetett volna és valószínűleg részt
is vett volna az ev. tanítók nagy része. A jelen viszonyok között
pedig nem vehet részt. Mert arra nincs sem szükség, sem időnk
és költségünk nincs, hogy évenként tartsunk orsz. gyűléseket.
A valóságban tehát nincs az ev. tanítóságnak megfelelő
orsz. egyesülete, mert a megalakított szakosztály annak csak
látszata. Ezen állításom mellett hozhatnék a már régebben han
goztatott érvek mellett újabbakat is fel, de ez alól felment azon
körülmény, hogy maga a szakosztály szolgáltatja már is és fogja
azután még inkább szolgáltatni az érveket. Ezért osztom L. kar
társ úr azon nézetét, hogy legjobb volna „új orsz. egyesületet
szervezni“ természetesen a már megerősített alapszapályok értel
mében függetlenül, mert ez felel meg tanítói érdekeinknek a mai
viszonyok közt legjobban.
(Folyt, következik.)

H. H.

A svájci népiskolák szervezete *)
A népiskolai szervezetet mindenik canton az állami törvé
nyek alapján készíti. A lényeges dolgokban tehát Svájc népisko
lája egységes.
Az állami törvény 30. cikkelye szerint az elemi népiskola
szoros kapcsolatban van az uecole enfantin„-x\&\, ami nem egyéb
mint a kisdedóvó egy különítménye, vagyis 3-ik évfolyama, ahol
a kis tanulók játék közben tanulnak meg irní, olvasni.
Az elemi iskola első osztályába csakis 7 éves, irní, olvasni
tudó tanulók léphetnek be. Ha esetleg tömegesen jelentkeznek
olyan tanulók, akik nincsenek kellően előkészítve : azokból elő
készítő osztályt kell alakítani.
*) Szerzőnek „Svájci tanulmányok^ . .

cimű művéből,

Szerk,

A népiskola hat évfolyamból áll, melyek egy, vagy több
osztályt alkotnak a tanulók számához képest. Népes iskoláknál
lehetőleg minden évfolyam külön osztályt alkot.
A törvény 32. szakasza értelmében egy osztályban nem
lehet több 40 tanulónál. Génévé canton iskoláiban 40 tanulós
osztályokat már alig találunk. Génévé városban és környékén
vegyes iskolák egyáltalán nincsenek. Azok a segédtanítónők,
akik fiúiskolákhoz vannak berendelve, 15 frank havi pótlékot kap
nak a rendes fizetésükön felül.
A tanídő 42—46 tanítási hétből áll, hetenkint 25—35 tanórával.
A tanítók a tanítás kezdete előtt 5 perccel kötelesek a tan
teremben megjelenni és attól kezdve a tanulók távozásáig együtt
lenni növendékeikkel, a 20 perces szünetek allatt is.
A heti szabadságidő csütörtök. A nagyvakáció általában 6 «
hét a nyáron, 3 hét őszön, egy hét husvétra, továbbá a karácsony,
újév és pünkösd ünnepek.
A tanídő beosztását a département a többi tanintézetekhez
alkalmazza. A tanítók a heti tananyagbeosztást minden félév ele
jén tartoznak az inspecteuer-nek bemutatni.
A tantervet a közoktatásügyi tanács állapítja meg. Tárgyai:
az olvasás, irás, rajz, francia és németnyelv, számtan, földrajz,
történelem, természettudomány, ének, torna, kézimunka, leányok
nál női munka.
Junius 1-én és december 11-én minden iskolában hazafias
ünnepély van a Conféderatió és ezt megelőző haditettek emlékére.
A tanév folyamán minden osztály köteles nehány sétát, vagy
iskolai kirándulást tenni. A három felső évfolyamon (IV., V., VI.
osztály) több Ízben is a földrajzi és természetrajzi ismeretek céljából.
A tanítók tartóznak úgy a tanmódszert, mint a tananyagot
illetőleg a tantervhez alkalmazkodni és minden olyan részletet
gondosan kerülni, ami felekezeti vonatkozású lehetne.
A tanító községi jegyző csak az államtanács engedélyével
lehet; a tanítással össze nem illő ipart vagy kereskedést nem
folytathat.
Csakis a tantervben kijelölt kézikönyvek használhatók, —
ezeket, valamint a tanulók minden iskolai szükségletét az állam
ingyen szolgáltatja az iskoláknak, az elveszített vagy elrontott
könyveket és füzeteket azonban a tanuló köteles megvásárolni.
A női kézimunka tanítására különös gondot fordítanak s
erre úgy a szervezet, mint a tanterv részletes utasításításokat ad.
A tanítói helyettesítésről is országos törvény intézkedik.
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Ha a tanítót valami közszolgálati ügyben veszik igénybe, vagy
tanulmányútra küldik: az állam hivatalból helyettesíti. Ha beteg
ség, vagy egyéb olyan ok vonja el az iskolától, amit a hivatalos
felsőség vis majornak ismer el: három hónapról, három hónapra
államköltségen helyettesítik, — de kérvényezni kell. Ha a kérvénye
zési vagy 3 nap alatti bejelentést elmulasztja, akkor a saját költ
ségére kap helyettest.
A tanító minden tantárgyat tanítani tartozik. Ha valalamelyik
tantárgy tanítására nem volna alkalmas: akkor az illető óráért
egy frankot vonnak le a fizetéséből.
A gyermekek előléptetése a következő módon történik.
Az elemi iskola első osztályába csakis hetedik évökben
levő gyermekek léphetnek be, még pedig vagy az óvoda felső
évfolyamáról hozott bizonyítvánnyal a törvény 28. szakasza alap
ján az irás-olvasásból való vizsgálat alapján, vagy rendszeres
felvételi vizsga alapján.
A beírások úgy mennek, mint nálunk.
A fegyelmezési utasítás első sorban a tisztaságra vonatkozó
teendőket szabja a tanító elé. Azon tanulók szüleit, akik tisztaság
tekintetében kifogás alá esnek: hivatalosan értesítik és ha ennek
eredménye nem volna, kivételes eljárást alkalmaznak és a szülők
kel tudatják.
A mulasztásokat nagyon szigorúan kezelik. Igazolatlan mulasz
tók leginkább csak a beköltözött idegenek gyermekei közül
kerülnek, akiket aztán a hatóság addig zaklat, mig vagy meg
szokják és ellenőrzik gyermeik rendes iskolázást, vagy átköl
töznek a több nyugalmat Ígérő francia vagy német határon.
A tanulók fegyelmi büntetése:
1. Rossz osztályzat.
2. Fentmarasztás a tanítás után.
3. A szülékkel együtt a tanfelügyelő elé rendelés.
Testi fenyíték, továbbá a gyermekek kínzása vagy megalá
zása tilos.
A visszaeső, vagy következetesen rossz viseletű tanulót a
tanító kiutasíthatja osztályából s ily esetben azonnal értesíti a
szülőket és jelentést tesz a tanfelügyelőnek. A kiutasított gyer
mek szülei kötelesek a következő nap felkisérni a gyermeket.
A fentmarasztott tanulók munkát kapnak, melyet a tanító
ellenőrizni tartozik. Az ilyen fentmarasztás egy óra hosszánál
tovább nem tarthat.
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Otthoni munkát büntetésül feladni nem szabad, kivéve a
rosszul végzett feladatot, melyet a tanuló ismételni tartozik.
Otthoni Írásbeli feladatot csakis a három felső évfolyamon
szabad alkalmazni. E feladványok rövid és könnyű dolgozatok
lehetnek összefüggésben a napi tanítással.
Szombaton minden tanuló megkapja értesítő könyvecs
kéjét, mely a heti tanulást és magaviseletét feltünteti. E köny
vecskét hétfőn reggel a szülők alirásával ellátva tartozik fel
hozni.
Az examenek eredménye ugyané könyvecskébe lesz beírva.
Az iskolai törvény 35. szakasza értelmében a tanulók évente
kétszer „examen“ alá jönnek és ennek eredményétől függ, hogy
átlépnek-e a felsőbb osztályba vagy sem. Az osztályzatok
végleges megállapításánál azonban a tanévi feleletek is számí
tásba jönnek.
A tanulók minden héten felelnek és Írásbeli dolgozatot
készítenek. — az utóbbiakat úgy kell beosztani, hogy egy
francianyelvi és egy számtani dolgozat minden hónapra jusson.
Az évzárlat előtti examenekre a kérdéseket a közokt. tanács
állapítja meg.
Az olyan előrehaladt korú tanulók, akik a tananyagot és
Írásbeli dolgozatokat félév alatt elvégezni képesek : a félév végén
kivételesen felsőbb osztályba léptethetők.
Népesebb iskoláknál, amelyekhez idegen tanulók is sereg
lenek : előkészítő osztályokat állítanak fel, hogy az ilyen tanuló
kat a koruknak megfelelő osztályra előkészítsék.
A kitűnő előmenetelű és jó magaviseletü tanulók az év
végén kitüntetésben (prik) részesülnek. Ez a kitüntetés díszes
nyomatú kartonlap, vagy pedig oklevélszerű bizonyítványból áll,
amelyet nyilvános ünnepélyen adnak át a tanulóknak.
Azon tanuló, akinek a dolgozatok, magaviselet és feleletek
b e mindenik rovatban 80 van jegyezve és nincsen 5-nél kisebb
számjegyű felelete : kitüntetésre jogosult.
A közoktatásügyi tanács minden tanév végén megállapítja
a kitüntetendő tanulók számát és jegyzékét; előkészíti az okmá
nyokat, hogy a „promotion“ alkalmával kioszthatók legyenek.
A magaviseletből minden tanuló aszerint nyeri osztályzatát,
aminő buzgósággal látogatta az előadást, aminő tiszta, ügyes,
engedelmes és figyelmes volt.
A számjelzés maximuma hetenkint összesen 30 lehet, u. m.
10 a magaviseleté ; 10 a dolgozatoké és 10 a feleleté.

Tanév végén a tanító az osztályzatok jegyzékét átteszi a
tanfelügyelőhöz
. Olyan tanuló, aki a tanév negyedrészén távol volt, nem
nyerhet kitüntetést, valamint olyan sem, akinek magaviseleté
komoly kifogás alá esett.
A vallásos oktatás nem kötelező. Hitoktató csak papi egyén
lehet.
A köztanítási órák rendjére a hitoktatás semmi befolyással
sem lehet és nem akadályozhatja a tanulókat sem a pontos meg
jelenésben, sem pedig az órák betartásában.
A napközi otthonok Genéve-ben és környékén minden
iskolánál szervezve vannak. A tanulók felügyeletével megbízott
tanítók 3 frank ^dijat kapnak a déli felügyeletért és 5 frankot
olyan napokra, amikor szünidőben tesznek szolgálatot.
A napközi otthonok csak olyan tanulókat fogadnak be,
akiknek szülei egésznap lakásuktól távol vannak elfoglalva.
Az iskolai törvény 2. szakasza értelmében a „napközi ott
hon “-ra mindazon tanulók kötelezhetők, akiknek magaviseleté
kifogás alá esett.
Azon szülék, akik gyermekeiket a napközi otthonban
kívánják tartani: ezt Írásban kérik a közokt. tanácstól, megjelölve
kérelmük okát, valamint az időt is, amelyben gyermekeiket az
otthonból hazabocsáttatni kívánják. A napközi otthon délelőtt
11-től félkettőig ad helyet a tanulóknak, de azok egyrésze 4 óra
után is felügyelet alatt marad.
A napközi otthonban a tanulók egyrészt otthoni feladatok
kidolgozásával foglalkoznak, továbbá a tanító Svájc történeteiből
beszél, majd játék, torna és szabad mozgás következik. A leányok
varrnak is.
A napközi otthon, hacsak az idő engedi; a szabadban, a
fedett udvaron taztózkodik. Néha sétát tesz a városban, gyűjte
ményeket, múzeumokat látogat meg, ha ezek éppen nyitva
vannak, — és természetesen az iskola konyhájáról kap ebédet.
Az ismétlőoktatás a hatodik elemi osztállyal kapcsolatos
és két évre terjed. Mindazon tanulók, akik más iskolába nem
járnak, 15. évükig ismétlő tankötelesek. A tanayag és berendezés
meglehetősen hasonlít a mienkhez; 25—40 hétre terjed és
10—18 órára foglalja le hetenkint a tanulókat.
A tanterv gyakorlati irányú és a tanmenetet évről-évre a
viszonyokhoz alkalmazzák. A tanulók rendszeres osztályzatot és
kitüntetéseket kapnak, csak az ismétlőre előkészítő osztály növen
dékei nem kapnak bizonyítványt.
tVaday József.

—
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Az egészségtan az iskolában.
ii.
(Vége.)

6. Jól szellőztesd lakásodat és műhelyedet! Minden lélekzelvélellel levegőt szivünk magunkba, hogy vérünk felfrissüljön.
A romlott levegő, mint a milyent a szellőzetlen, tisztátatan, füs
tös, poros lakásban találunk, megtámadja tüdőnket és megrontja
vérünket. A szabad levegő minden időben egészségesebb, mint
a falak közé zárt levegő.
7. A telek, melyre házat építünk, száraz és tiszta legyen!
Nedves földtől megnyirkosodnak a ház falai. Nyirkos falak kö
zött könnyen meghűl az ember és gyakran betegeskedik,
minden megrohad és a penész mindenhova hamar beveszi
magát. A szennyesföldü telek fölfelé a levegőt rontja rossz
kigőzölgésével, lefelé meg a kút a vizét fertőzi. Legajánlatosabb
házhelynek a magasabb telek, mert gyorsan lefolyik róla az eső
víz, tehát száraz marad, a száraz telek pedig nehézség nélkül
tisztán tartható. Pincét adni a ház alá mindenképpen jó. Tisz
tább levegőjű és szárazabb a lakás, ha pince vau alatta. De a
pince nem lakásnak való, mert nehezen szellőztethető, sötét és
nedves is. Egészségtelen az olyan lakás, mely több embernek a
tanyája, mint a hányán benne kényelmesen mozoghatnak.
8. Lakásodat ne jüttesd nagyon melegre! Az izzóvá tüzelt
vaskályha megpörköli a reászálió port, rontja a levegőt. Fütetlen
hálószoba szintén egészségtelen. A kályhacsövet el ne zárd a
csappantyúval, mig parázs ég a tüzelő helyen, mert fojtó szén
gőz hatolna a szobádba !
9. Ápold testedet! A testápolás mindenek előtt bőrünk
ápolása s ez nem más, mint tisztántartás és edzés. Az edzés az
időjárás viszontagságai ellen véd meg bennünket. Az edzi tes
tét, aki rendesen hideg vizben jól megmosdik, de utána jól
szárazra dörzsöli is magát. Testedzés még az úszás, a szabad
ban való mozgás, a testgyakorlás és korcsolyázás. A tisztátalan
bőr kisebesedik és tompa lesz a tapintó érzéke. Az elpuhult test
bajokkal küzd örökké. Egyenesen tarts magadat! A görnyedt
üléstől kipuposodik a hátad, vagy eilapul a melled s elgyöngül
nek izmaid. Végy többször napjában mély lélegzetet; tüdőd
épségének szolgálsz vele. Használd erődet, hogy megmaradjon
és sokat ne aludjál, mert eltunyulsz. Ha a nap tüze erősen
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hevítene, szakítsd íélbe munkádat, hogy napszurást ne kapj.
Kihevülve ne igyál! Nagy hidegben ne ülj le nyugodni, hanem
mozogj vagy térj haza.
10. Jól öltözködjél! Testünk melegét megőrzi a ruha.
Ruházatunk az időjáráshoz és évszakhoz legyen alkalmazva, de
soha szűk és szoros ne legyen. Tavasszal és ősszel viselj in
kább melegebb ruhát, mert lassan szokik tested a hőváltozáshoz.
Az átázott ruhát vesd le azonnal, mihelyt alkalmad nyílik rá.
Ruhádat mindennap szorgosan kikeféld, mert sok mindenféle
szenny beleveszi magát.
11. Vigyázz a szemed világára! A szemünkbe sütő vagy
az előttünk fekvő papiroson fénylő napsugár kápráztatja és
gyöngíti a szemet. Úgy olvass, hogy szemed az árnyéknak,
könyved a világosságnak legyen fordítva. Az Írásra balkéz felől
essék a világosság. A varrásra és hímzésre hasonlóképen. Elég
telen világosságnál ne dolgozzál, mert a szem megerőltetése
közellátóvá tesz. A naptól nem világított lakás nedves és hideg,
komor és egészségtelen. Nagy ablakok legyenek házad falában,
mert a nap világa amellett, hogy lakásodat szárítja, elmédet is
éleszti és lelkedet is bátorítja. A lámpa világa, ha lobogó vagy
pislogó, bántja a szemet. A világító gáz lámpájának csapját
nyitva ne felejtsd, mert a szobába ömlő gáz életedet veszé
lyezteti.
12. Házi állatjaid egészségére vigyázz! Valami nyavalya
át ne szármázzák róluk tereád, például a lépfene, a taknyosság,
a veszettség. Tiszta és szellős istállóban és kellő eleség mellett
tartva, szebb, egészségesebb és munkabíróbb a marhád. Serté
seidet ne ereszd a trágyadombra, mert olyan lesz a húsúk, a
milyen táplálékot adsz nekik. Ne engedd, hogy a kutya nyalo
gassa a kezedet, arcodat, ne csókolgass állatokat, ha még oly
kedvesek is, mert betegségeket kaphatsz tőlük.
13. A ragadós, fertőző betegséget jelentsd fel haladék nél
kül a hatóságnak! Az ilyen fertőző betegségnek gátol kell vetni.
Erre való a fertőtlenítés, azaz a beteg szobájában levő és a
beteg kezében megfordult tárgyaknak olyan szerekkel való tisztí
tása, melyek a fertőző anyagot ártalmatlanná teszik. S még
inkább elérjük e célt a beteg elkülönítésével, hogy a betegség
másokra ne ragadhasson. Az elkülönítés legjobban sikerül a
kórházban. Vajha ne volna egy kis község sem gunyhó-kórház
nélkül.
14. Védekezz a tüdővész ellen! A tüdővész a leggyakrab-

.

— 216

ban előforduló ragadós betegség, de elhárítható. Hajlamossá
tesz a tüdővészre : a testi gyengeség, a betegeskedés, az elég
telen táplálkozás, mellkasunk fejletlensége, az előre hajlott, gör
nyedt testtartás, a poros, füstös, nyirkos lakás vagy műhely és
az iskolák. Közvetlenül okoznak fertőzést: a tüdővészes beteg
nek köhögésével a levegőbe kilökött geny- vagy nyálkacseppek,
a tüdővészesnek száradtan és porrá őrlődötten a levegőbe föl
szállt köpetje, a köpetröl eledelünkre szállt legyek s a tüdővé
szes állatoktól származó táplálékunk A fertőzés e legtöbbet
fenyegető veszélyeit kikerülheted. Fejlesszed testerődet s ezzel
a mellizmokat, hogy ,melled szélesbedjék s egyenes testtartásra
szoktasd magad. Lakásod és műhelyed legyen világos, száraz,
tiszta s állandóan jól szellőztesd. Hálásra ne a legrosszabb,
hanem lehetőleg a legjobb szobádat használjad. Mozogj sokat
a szabadban s itt szavalj vagy énekelj vagy végy mélyen léleg
zetet. Élelmi szereid tiszták legyenek s a szeszes italok árán
táplálkozz inkább jobban. Óvakodjál a meghűléstől, tüdőd
megerőltetésétől a táncban vagy más, a túlzásra hajló mulatság
ban s orvosoltasd a csekély tüdőbajt is. Egészséged és ellen
álló erőd így célzott szilárdításával elkerülöd a tüdővészt. De a
tüdővész elterjedésének megakadályozására még sok más szük
séges. Tüdővészes anya ne szoptassa gyermekét Tüdővészessel
ne csókolódzál, közel se hajolj arcához. Tüdővészes cselédet ne
fogadj házadba. Tüdővészes ember ne kereskedjék élelmi sze
rekkel, vagy ha mégis, úgy ne vásárolj tőle. A tüdővészes
beteg háljon külön szobában, használjon külön evőeszközöket,
külön ivópoharat, külön asztalkendőt és törülközőt. Köhögős
alatt kezét vagy zsebkendőjét tartsa arca elé mindenki. Köhögés
ember ne köpjön a szoba, a közhelyiség padlójára, sem az
utca kövezetére, vagy az utca porába, hanem vagyjjjzsebkendőjébe vagy köpőcsészébe. A zsebkendő legföljebb egy napi
használat után kifőzéssel fertőtlenítendő. A köpőcsészében legyen
kevés víz, hogy falához a köpet ne száradjon, de tisztítsuk is
meg mindennap karbóloldattal. Köhögős ember lakásában ne
legyen szőnyeg, vagy olyan bútor, mely a port magába veszi.
Megrögzött köhögésben szenvedő és tudővészes ember helye
sen cselekszik, ha szanatóriumban keres gyógyulást. Itt meg
tanulja, miképen lehet egészségét helyreállítani s miképen hozzá
tartozóit és általában embertársait a tüdővész, e pusztító beteg
ség ellen megvédeni.
15. Ne mulaszd el a gyermekek beoltatását! A himlőoltás-

sal sikerült a himlőt, mely régebben nagy pusztításokat vitt
véghez az emberek között majdnem egészen elfojtani.
16. Kerüld a kuruzslást! Megbetegedésed esetén ne for
dulj javasasszonyhoz, kuruzslóhoz, hanem hivass minél előbb
orvost. Babona nem tehet csodát, de tehet kárt. Soha szem elől
ne tévesszed, hogy könnyebb a betegséget elhárítani, mint meg
gyógyítani.
Dr. L e s z n e r Rudolf.

Kép az iskolából.
Szőke hajú kis leányka
Kötöget az iskolába’
— Rövid volt a délebédje.
Belényúl hát a zsebébe.
Barna lisztből sült pogácsa,
Ebből áll az uzsonnája.
Hej de mégis finom dolog :
Lám ! Erzsiké rámosolyog . .
Amint szemét fölemeli,
Pillantásom rajta leli.
Egy gondolat — két gondolat :
Ketté törve van a falat ;
Szemérmesen nyújtja felém.
Hadd legyen a fele enyém . . !
— — Én tudatlan kicsi lányom
Jó a szíved, látva látom . . .
Dehogy veszem tőled én el :
Költsd el fiam egészséggel!
. . Nem is tudod mennyit adtál
Hogy 'gy rólam gondoskodtál .
Ez a ketté törött falat
Holtig kedves emlék marad.
Ipolyvece.

Bedőkné.
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Egyesületi

él et .

Egy kis beszámoló
A Nagy-Magyar-Alföldről, az evangélikus egyház egyik nagy
gyülekezetéből irom e sorokat. Örömmel irom !
Végre a szarvasi ev. egyház 34 tagból álló tanítósága is
megmozdult. Április hó 1-én megalakítottuk a s z a r v a s i ág.
hi t v. ev. e g y h á z k ö z s é g i t a n í t ó k e g y e s ü l e t é t . Az
alakuló gyűlésen az elnöki tisztet D a n k ó Soma, a jegyzőit
Ga r a i Samu töltötte be. Az alapszabálytervezetet P a t a k i
János terjesztette elő. Az alapszabálytervezetet elfogadtuk s jóvá
hagyás végett be is terjesztettük. A kezdet nehézségein túl
vagyunk. Ifjú egyesületünk isten jóvoltából ez évben meg is
kezdi a maga áldásos működését. Úgy legyen !
Jelenleg az egész szarvasi társadalom nagyban készül az
ág. hitv. ev. tanárok és elemi iskolai tanítók országos egyesülete
nálunk tartandó nagygyűlésére. A főgimnázium s a tanítóképző
tanárai és a tanítóság vállvetve azon fáradozik, hogy a körünkbe
jövőket igazi magyar vendégszeretettel fogadhassuk.
Végül még egyet. E hó(ápr.)20-án a szarvasi helyi tanító egye
sület — tagja minden szarvasi tanító felekezeti külömbség nélkül
— a főgimnázium tornacsarnokában a Tanítók Házánál tett
szobaalapítványa javára igen sikerült gyermek előadást rendezett.
Az előadás, úgy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült.
1 A rendezés körül minden tanító kivette a maga részét, de a
babérkoszorú D a n k ó Soma elnököt, R o h o s k a Jenő, Ga r a i
Samu és J á n o v s z k y György kartársainkat illeti meg.
Alföldi.

Irodalom.
Vasárnapi könyv. Kiadja az országos közművelődési
tanács. Szerkeszti Á r k a y Ká l má n . Kiadóhivatal Budapest, IV.
Ferenciek-tere 3. sz. — Kívánatos, hogy ez a népszerűén szer
kesztett s minden irányú ismereteket terjesztő vállalat minél szé
lesebb körben, a nép minden rétegében elterjedjen. A kiadóhivatal megküldi mindenhova díjtalanúl, ahol csak olvasni szeret-
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nek az emberek. Mindenki annyit ér, amennyit tud. De csak az
tud, aki tanúi. Felhívjuk azért lapunk olvasóit, hogy a maguk
körében szerezzenek minél több olvasót a V a s á r n a p i
K ö n y v - nek. Aki a heti füzetek terjesztésére vállalkozik, Írja
meg cimét az orsz. közművelődési tanácsnak a fenti címen. —
Az ezévi 16. füzet tartalma: 1. Hogyan készül a bőr? A bőr
gyártás és a bőrgyártó gépek. 2. A villamosság. A villamosság
megosztása a testekben. 3. Livingszton utazásai. (2-ik folytatás).
Halálos veszedelmek közt.
Tanítók fizetésrendezését tárgyaló törvényeket magya
rázatokkal ellátta G ö n d ö r F e r e n c veszprémi kir. s. tanfel
ügyelő. A könyv 92 oldalra terjed; tartalmazza az állami és nem
allami tanítók illetményéről szóló törvények szószerinti hiteles
szövegét. A magyarázat, mely 60 oldalra terjed, részletesen fog
lalkozik a tanítók mindenrendü fizetési állapotával, kiterjed min
den olyan ügyre, mely a fizetéssel összefügg. Ezért közel 200
miniszteri és felsőbb bírósági döntvényt közöl, melyek mind
biztos és törvényes alapot nyújtanak úgy az iskolafenntartóknak
mint az állami, felekezeti és községi tanítóknak mindenrendü
javadalmazási ügyben. A fizetési kérdőivek kitöltésére mintát
közöl és egész terjedelmében közli a lakbérosztályba sorolt köz
ségeket is. E hézagpótló munkát ajánljuk a tanügyi körök figyel
mébe, mert valóban értékes és törvényes magyarázattal szolgál.
— Megrendelhető a szerzőnél Veszprémben. Ara két (2) korona.
Szlöjd. Irta s számos ábrával ellátta: R ó n a i An t a l .
Kiadja: Kovács Gyula, könyvkiadó Nagybányán, ára 180 fill. —
Szegényes szlöjd irodalmunk egy új munkával gyarapodott,
melynek célja az immár elkerülhetetlen kézimunkatanítás meg
könnyítése, célja a kézimunkatanítást helyes irányba terelni s a
megkívánt eredmény elérését biztosítani. A ki e könyvet végig
lapozza, egy pillanat alatt meggyőződik róla, hogy a könyv
anyagának szerencsés beosztása, szakszerű elrendezése, könnyű
áttekinthetősége folytán felülmúl minden eddig megjelent ily nemű
könyvet. Nagy előnye többek között, hogy a papír és anyag
munkák mellett felöleli a famunkát is. Melegen ajánljuk.
A győri ev. belmissziói egyesület Vl-ik évi jelentése.
1912. Kiadta az egyesület választmánya. A jelentésből kitűnik,
hogy a győri ev. belmissziói egyesület feladata magaslatán áll:
hirdeti Isten országát, gyógyítja a betegeket. A nem régiben
létesített Szeretetházat évi 400 koronával segélyezi. A családi
estélyek rendezése által közelebb hozza társadalmi különbség
nélkül a hitrokonokat. A vallásos estélyek változatossá s tanul
ságossá tétele céljából vetítő gépet szerzett be 500 kor. értékben.
— A munkában ki nem fáradó egyesületnek elnöke Späth
Gyuláné, alelnöke dr. Zwickl Gyuláné, ügyvivő alelnöke Pálmai
Lajos lelkész.
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Y egyesek.
Az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egye
sülete f. évi május 13-ikán és 14-ikén Szarvason tartja VI. rendes
közgyűlését.
Sorrend. 1. Szakosztályi ülések, május hó 13-ikán délelőtt
9 órakor.
1. A főiskolai szakosztály ülése a főgimnázium igazgató
termében, a) Dr. Mikler Károly (Eperjes): A zsinati javaslatról,
b) Dr. Szelényi Ödön (Pozsony): A theol. fakultásról, tekintettel
a bécsi theol. fakultásra, c) A reformáció négyszázados emlék
ünnepe megülésének megbeszélése, d) A theologiai tanári fize
tésrendezés megbeszélése.
2. A középiskolai szakosztály ülése a főgimnázium tanári
termében, a) Thirring János (Felsőlövő): A mütörténeti ismeretek
közlése a rajztanítás keretében, b) Németh Sámuel (Felsőlövő) :
A tanuló aktivitás a középiskolákban, c) Dr. Rell Lajos (Békés
csaba) : Sociologiai ismeretek a középiskolában. A sociologia
tanítástervezete, d) Király Ernő (Selmecbánya): A zsinati bizott
ság javaslatának az iskolákra és tanárokra vonatkozó részei, e)
Kutlik Endre (Szarvas): Szabályrendeleti javaslat az ev. közép
iskolai tanárok szolgálati viszonyáról, f) Bruckner Károly (Kés
márk) : Az ev. középiskolák Rendtartásának revíziója, g) Dr. Rátz
László (Budapest): Az 1894. évi XXVII. t.-c. revíziója. A létszámkimutatás.
3. A tanítóképzői szakosztály ülése a tanítóképző-intézet
anári termében, a) Gerhard Béla (Eperjes): A zsinati bizottság
Javaslata, b) Nikelszky Zoltán (Szarvas): Egyetemes vallástanítási
tanterv. c) Nikelszky Zoltán (Szarvas): Képesítő-vigálati szabályzat,
d) Tömörkényi Dezső (Szarvas): Arendtartást kiegészítő „Fegyelmi
Szabályzat.“ e) Vohaner Dezső (Eperjes): Az új tanterv tanul
ságai, 50-perces órák. f) Indítványok.
4. A polgári iskolai szakosztály ülése a tanítóképző-intéze
rajztermében, a) Kertscher Gusztáv (Kassa): Évzáró-vizsgák. ,b)
Dobó Adolf (Igló): A zsinati bizottság javaslata, c) Varga Etel
(Modor): Az iskolakert.
5. Az elemei iskolai szakosztály ülése a tanítóképző dísz
termében. a) Sass István (Somogysurd): Egyházi képviseltetésünkről az egyházkormányzat valamennyi fokozatán, b) Kiszel
János (Cegléd): A kántori fizetés elkülönítése a tanítóitól, c) Az

Országos Tanítóegyesületi Szövetség elnöksége által tárgyalásra
kitűzött javaslatok: a) Horeczky Béla (Tiszaíöldvár): A tanítói
fizetésrendezés sérelmei, b) Pataky János (Szarvas) Müller Mihály
(Pozsony): A nyugdijrevizió. c) Perényi Rezső (Aszód): A tanítók
jogait védő országos bizottság szervezése, d) A tanítói mellékfog
lalkozások díjazása, e) A tanítók szolgálati pragmatikája tárgyában,
d) Krug Lajos (Sopron): Mikor teljesítik feladatukat iskoláink
nemzetiségi vidékeken, e) Indítványok.
II. Választmányi ülés május hó 13-ikán d. u. 3 órakor a
tanítóképzőintézet dísztermében, a) Az elnökség előterjesztései,
b) A szakosztályok javaslata, c) A reformáció négyszázados év
fordulója. d) Indítványok.
III. Közgyűlés május hó 14-ikén, szerdán.
1. Délelőtt 8V2 órakor istentisztelet az ó-templomban. Imát
mond Mendöl Lajos szarvasi főgimnáziumi vallástanár.
2. Délelőtt 9 órakor közgyűlés a főgimnázium tornacsar
nokában. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Üdvözlések. 3.
Payr Sándor (Sopron): Teleky-Roth Johanna emlékezete. 4.
Pukánszky Mariska (Modor): Idegennyelvüeknek tartott szünidei
tanfolyam a külföldi egyetemeken. 5. Mocskonyi József (Szarvas):
A szarvasi ev. egyház és főgimnázium néhány jelese. 6. A titkár
jelentése. 7. Jelentés a pénztár állapotáról. 8. Választmányi és
szakosztályi ügyek. 9. Indítványok.
Május hó 13-ikán este 6 órakor hangverseny a nyári szín
körben. Ismerkedési este május hó 13-ikán este az Árpád
vendéglőben. Közebéd május hó 14-ikén délben 1 órakor az
Árpád-vendéglőben. Ez alkalommal Szarvas város és a szarvasi
egyház látja vendégül a közgyűlés tagjait. Tessedik Sámuel és
Vajda Péter sírjának megkoszorúzása május 14-ikén, a közebéd
után. Kirándulás Mezőhegyesre május hó 15-ikén reggel.
Az ág. hitv. ev. tanárok és tanítók országos egye
sületének f. é. május hó 13-án Szarvason tartandó közgyűlése
alkalmából a szarvasi tanárok s tanítók hangversenyt rendeznek
következő műsorazattal: 1. Prológot mond Nikelszky Zoltán,
a szarvasi tanítóképző intézet igazgatója. 2. Énekel Simkovics
Etelka; zongorán kiséri Supper Frigyes, szarvasi tanítóképzőinté
zeti tanár. 3. Előad Dr. Vietórisz József, nyiregyházi főgimnáziumi
tanár. 4. Saját szerzeményeiből zongorán játszik Benka Gyula,
szarvasi ny. főgimn. igazgató. 5. Saját költeményét szavalja Osváth
Eszter, budapesti polg. isk. tanítónő. 6. Trió. Zongorán játszik Dr.
Osváth Gedeonná úrnő, hegedűn Dr. Osváth Gedeon, aszódi
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gimn. tanár, fuvolán Micsinay Ernő gimn. felügyelő. 7. Csengey
Gusztáv, eperjesi theol. akad. tanár költeményét szavalja Hegedűs
Margit, szarvasi ev. tanítónő. 8. Sextett. Előadják Lang János
főgimn tanár, Dr. Salacz Aladár ügyvéd, Saskó Samu főgimn.
tanár, Supper Frigyes tanítóképző tanár, Gajdács László, Bárány
Béla és Simu Coriolán főgimn. tan.-ok.
A soproni evang. olvasó- es ifjúsági egyesület f. é.
április hó 19-én saját egyesületi helyiségében jótékonycélú elő
adást és táncestélyt rendezett. Az előadás műsora következő
volt: 1. Marschner: Szerenád. Énekelte az egyesület vegyeskara.
2. Ha mulat a vármegye . . . Irta és felolvasta Incze Béla
főgimn. tánár. 3. Kéler Béla : Rákóczi-nyitány. Zongorán játszot
tak: Fodor Kálmán IV. éves és Heintz Fülöp III. éves tanítóképző-int. növendékek. 4. Zerkovitz Béla dalai. Zongorakiséret
mellett énekelte Szalay Rezső. 5. Népdalcsoport. Énekelte az
egyesület vegyeskara.
Gyermek-színielőadás. A p i t v a r ősi evang. népiskola
saját könyvtára javára f. é. május hó l-jén gyermek-színielőadást
rendez következő müsorozattal : 1. Fülemile. Irta Arany János.
Szavalja Csontos Pál VI. o. tanuló. 2. Az elkényeztetett leány.
Szinmű. leányok számára, két felvonásban. Előadják V. s VI.
osztálybeli leány növendékek. 3. Magyar népdalok. Énekli a
gyermekkar. 4. Adomák. Előadja Hanesz József VI. o. tanuló.
5. Emlékezzünk a régiekről Előadja Uhrin János V. o. tanuló.
6. Hunyadi induló Erkel Ferenctől. Énekli a gyermekkar.
Halálozás. E r e c s k a I s t v á n lévai tanító április 15-én,
életének 59. évében elhunyt Temetése 17-én volt nagy részvét
mellett. A gyászdalokat az állami tanítóképző énekkarra szolgál
tatta Duschek Ernő zenetanár vezetésével.
Tisztelgés a m inisztérium ban. Az E v a n g . T a n á r o k
és Ta n í t ó k O r s z á g o s E g y e s ü l e t e dr. M á g o c s y Di t z
S á n d o r elnök vezetése alatt nyolc tagú küldöttséggel tisztel
gett f. hó 25-én, d. u. 4 órakor az új közoktatásügyi miniszter
nél és az új államtitkárnál, majd Náray Szabó Sándor államtit
kárnál is. Mindhárman nagy előzékenységgel fogadták a küldött
séget és teljes jóakaratukat biztosították az egyesület működése
és felterjesztései iránt. Amely felterjesztésekre, s közöttük a mi
elemi iskolai szakosztályunkéira is, még egy rövid memorandum
átnyújtásával is felhívta a küldöttség a miniszter és tanácsadóinak
figyelmét. Sőt Náray Szabó Sándor államtitkár úr az elemi iskolai
szakosztály elnökének specialis előterjesztéseit is kegyes volt
meghallgatni és különösen a korpótlékok eltörlésével esetleg
károsuló tanítók személyi pótlékára nézve adott teljes megnyugtaló választ.

Iskolák és óvodák I
fertőtlenítése és portalanítása
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a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint: •
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Orgona- és liarmoniumgyáx.
Hőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta

(B u d a p e st m ellett),
ÁLÁPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok mindeu
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.
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HARMONIUMOKÁT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r s z e r in t
.......... l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t
-

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á r je g y z é k in g y e n é s b é r m e n tv e .
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P e d á lo s h a rm ó n iá in ok m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en n a g y sá g b a n p o n to s o rg o n a — *>m é re te k k e l tem plom ok, szem in árin m o k ré s z é re és m in t gyak o rló orgonák.

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

ANGSTER» J. és F I A
orgona- és harmonium-gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
leg tö k életeseb b kivitelben.|

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. máJus-Junius hó.

10—11. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sze rk e sztö tég lie z (Sopron)
k ü ldendő k .

felelős szerkesztő és Mádé:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n eg y edévre 2 korona.

•Hyiltlevél
Méltóságos Mágócsy Dietz Sándor egyetemi tanár árhoz,
mint az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos egyesülete
elnökéhez és az Egyetemes Tanügyi Bizottság alelnökéhez.*)
Méltóságos Elnök Urunk!
Szakosztályi gyűlésünk előkészítésével foglalkozom. Engedje
meg Mohóságod, hogy ezen gyűlésünk két legfontosabb tár
gyáról kimerítően tájékoztassam, annyival inkább, mert mint
tudom, e hó folyamán az Egyetemes Tanügyi Bizottság is ülé
sezik, már pedig én ezt a Bizottságot tartom a legilletékesebb
fórumnak, hogy az evangélikus tanításügy dolgait intézze és a
felmerülő fontosabb eseményeket kellő figyelemmel kisérje. S
viszont azt gondolom, hogy országos, jobban mondva egyete
mes vonatkozású tanítói és iskolai érdekeinknek megértését és
jóakaratot első sorban itt kell keresnünk és találnunk. Méltósá
godban szerencsések vagyunk nemcsak egyesületünk nagyjóakaratú elnökét bírnunk, hanem ezen Tanügyi Bizottság alelnökét,
tevékeny vezérét is tisztelnünk. Kétszeresen fontos tehát reánk
nézve, hogy mindenek előtt Méltóságodat sikerüljön, küszöbön
levő pünkösdi gyűlésünkből az Egyetemes Egyházhoz felter
jesztendő, jelzett két fontos ügyünk támogatására megnyernünk.
S amennyiben mind a két felterjesztésünk már megfordult az
Egyet. Tanügyi Bizottság előtt az ősszi gyűlés alkalmával és
*) Kívánatos lett volna e ayiltlevelet már megelőző számunkban közölni,
de akkor nem állott rendelkezésünkre; azt véljük azonban, hogy nagyon is köz
érdekű s az evang. tanítóság minden ügyét-baját felölelő tartalmánál fogva most
is időszerű annak a közlése.
Szerk.
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talán most, a szintén küszöbön álló egyetemes tanügyi bizott
sági gyűlésen újból is szóba jönne, nagyon kérem Méltóságodat,
kegyeskedjék az általam itt közlőit információk alapján mindkét
ügyünk igazát a Bizottság tagjai között, szavainak ismert meg
győző erejével, terjeszteni.
Szakosztályi gyűlésünk tárgysorozatának első pontja ismét
„Egyházi képviseltetésünk:“ kérdése lesz, — mert evangélikus
tanítóságunk iránt ezen a téren szabadjom azt mondanom:
rövidlátóan, olyan tervszerű mellőzés történt évtizedeken át,
hogy egyrészt teljesen meddőségre kárhoztatta egyházi téren
való munkálkodás tekintetében sorainkból legjobbjainkat is, más
részt elidegenítette, közönyössé tette tanítóságunkat minden egy
házi mozzanat iránt.
Ennek tulajdonítható, hogy mig a vármegyei általános
Tanítóegyesületekben, sőt az Országosokban is, majdnem min
denütt vezérszerepet foglalnak el evangélikus tanítók, addig egy
házi téren alig ismerünk egy-két jelesebb emberünket. Fogyasz
tási szövetkezetekben, tűzoltó egyesületekben, községi élet moz
galmaiban önzetlen buzgósággal tevékenykedik az evangélikus
tanítóság, de egyházi téren alig ismerünk ilyeneket és nincsen
egyetlen evangélikus tankönyvírónk, nincsen evangélikus tanítói
közvélemény. Fiatalabb tanítói nemzedékünk nem ismeri egy
házkormányzatunknak még csak a mechanizmusát sem s nem
ismerik jóakaróikat, pedig vannak ilyenek úgy a lelkészi kar
ban, mint a világiak sorában. Igen kevesen veszik tudomásul
tanítóink és ezért nem tudják, hogy mi történik az egyházi fóru
mokon, mert nem jutnak el hozzájuk sem az esperességi, még
kevésbé a kerületi és egyetemes gyűlések jegyzőkönyvei.
Vérző szívvel látjuk azután mi öregebbek, régi gárda
beliek, hogy az evangélikus tanítóság, új nemzedéke ilyen körül
mények között teljesen elhidegül egyházi intézményei iránt. Ambí
ciójának idegenben keres és talál megfelelő teret, olyan kellet
lenül lóg iskolafentartó egyháza testén, mint a rosszúl varrott
gomb, mely leszakadni készül. Ez pedig nem csak a tanítóság
nál kárhoztatandó állapot, hanem kárhozatos egyházunkra nézve
is valóban, s annál inkább, mert nem a tanítás eredményében,
hanem annak szellemében nincsen meg a kellő lelkesültség és
odaadás, viszont az ellenőrzés is csak a külsőségekre szorítkozik
s nem veszi észre, hogy nincsen evangélikus tanítóság.
Mi is lelkesítené az evangélikus tanítóságot, amelyet annak
idején könyörtelenül kidobtak egyetlen egyházi jótékony intéze-

— 227

■lünkből : a kerületi gyámoldákból úgy, hogy nincsen jelenleg
hazai evangélikus egyházunknak egyetlen jótékony intézménye,
amely a tanítósága érdekeit is szolgálná. Egyházkormányzati
téren pedig az esperességi gyűlésen egy taggal, a kerületin
kettővel (az egyetemes gyűlésen a közelmúltig eggyel sem) volt
jogosultsága, szerény hamupipőke szerepben az evang. tanítósá
gunknak magát képviseltetnie. És még ezeket a képviselőiket
is sokszor kirekesztették a tanügyi bizottságokból.
Nem tudja egyetemes egyházunk, mert nem jut tudomá
sára, hogy igen sok esperességünkben még máig sincsenek
esperességi tanítóegyesületeink, nem tudja, hogy azért nincsenek,
mert ezek létesülése ellen mesterségesen gátak emeltettek sok
szor azok részérÖj, akik utasítva voltak esperességi és kerületi
határozatokkal a tanítóság tömörítésére. Nincsen végrehajtva, —
Dunántúlt kivéve — egyház alkotmányunk (189. §. b) azon leg
elemibb iskolaellenőrzési, még a múlt század derekán már szo
kásban volt intézkedése sem, hogy minden iskolát évenként
egyszer: egy világi, és egy lelkész és tanítóból álló esperességileg kiküldött állandó hármas bizottság látogassa meg. Egyes
esperességekben még világi iskolai-látogatók sincsenek, hanem
egyedül a körlelkészek végzik ezt a fontos iskolai ellenőrzést, a
mikor azután még az is megtörténik, hogy valóságos inzultu
soknak van kiszolgáltatva (tisztelet a kivételeknek) némely szeren
csétlen tanítótársunk a nyilvános vizsgálaton, tanítványok és szülők
előtt, az illető körlelkész szeszélye szerinti megítélésben. Egy
séges vizsgálati utasítás körlelkészeink részére szintén a messze
homályban késlekedik még !
Majdnem minden nagyobb esperességünkben van külön
tanügyi esperes is, de még ezek sem érintkeznek a tanítósággal
közvetlenül, hanem csak a helyi lelkészi hivatal útján. Mi tör
ténik most már olyan viszonyok között, ahol sajnos a lelkész
és tanító nincsenek testvéries jó viszonyban, amely szükséges
jó viszony bizony még a legbensőbb családi életben is megzavartatik egy hosszú együttélés tragikomikumai között? Szolgá
lati rideg parancs és szolgai kedvetlen végrehajtása a parancs
nak pedig soha nem voltak és soha nem lesznek egyházépítő
hatással. Miért nem tagja az iskolák ellenőrzésére alakult espe
rességi, körlelkészi értekezletnek a hivatalos, esperességi, egyet
len tanító kiküldött sem ?
Mindezekből következik azután, hogy vezérférfiaink, egye
temes egyházunk nagyjai ritkán vannak kellőképen tájékoztatva
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az evangélikus tanítóság vágyairól, törekvéseiről, még kevésbbé
bajairól és panaszairól. Közigazgatási teendőkkel agyontömött,
hogy ne mondjam agyongyötört esperességi, kerületi és egye
temes gyűléseink anblok átnyargalnak, bizottságilag kellőképen
elő nem készített (a kellő idő és alkalom hiánya miatt elő sem
készülhetett) referádákkal rendesen ebédelőtti és vacsora nélküli
türelmetlen hangulatban, legfontosabb iskolai és tanítói dol
gainkon.
S amig nálunk ez így megy, addig a pápás jezsuita előre
látás tüntetőleg tárja ki ölelő karjait a maga tanítósága felé.
A saját régi fegyverünkkel harcol ellenünk, egyházunk ellen.
Görcsösen ragaszkodik iskoláihoz, újakat létesít, különösen a
leánynevelés terén, katholikus ulvasókörök és ifjúsági egyesü
letek élére tanítókat állít és mindenfelé szerepelteti, foglalkoz
tatja őket még az előkelő Szent-lstvántársulat igazgatásában is.
Továbbá külön katholikus internátusokat állít az egyetemen
tanuló katholikus tanítófiúk számára stb. Csüggedő szomorúság
gal minálunk ezalatt pusztítva terjed a titkos jelszó : „Szabadít
suk meg egyházunkat az iskolák fenntartásának terhétől, nem
bírjuk azokat!“
S ez a csüggedő felkiáltás is őszintébb és nem oly bántó
a tanítóságra, mint a pénztelenségre való folytonos hivatkozás
ürügye alatti rideg mellőzés lekicsinylés és meddőségre kárhoztatás.
Az evangélikus tanítóság, általában a tanítóság ma már
nem az a félszeg színpadi figura, ami volt, már nem csak a
tanulóifjúság letörtjeiből sorozza tagjait, hanem igen szép szám
mal, tanúit, munkaképes és egyházukat melegen szerető férfiak
találhatók közöttük is.
Végzetes lehetne egyházunkra, ha most az újabb alkotmányozó törvényalkotás, rideg költségkímélésből újból kizárná az
evangélikus tanítóságot az egyházépítő bővebb munkamező tér
ségeiről egyházkormányzat fórumaiból s az ezeknek megfelelő
tanügyi bizottságokból.
Tanítóságunk számarányához és hasznos munkásságának
fontosságához mérten igen szerény kívánságaink a következők :
a)
Méltóztatik tudni Méltóságodnak, hogy múlt évi szak
osztályi gyűlésünk — „A tanítók képviselete az egyházkormány
zat valamennyi fokozatán,“ — cim alatt fölterjesztéssel élt —
saját közgyűlésünkhöz és általa Egyetemes Egyházunkhoz, vala
mint a zsinatot előkészítő Bizottsághoz, amelyben szintén helyet
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kellett volna juttatni legalább egy tanítónak, ha csak referensi
minőségben is. Ezen fölterjesztésünket csak annyiban vette figye
lembe a zsirati bizottság, hogy javaslatának 180. §-ban, a régi
E. A. 148. §-át kiegészítette azzal, hogy az egyetemes gyűlésen
a 4 egyházkerület egy-egy, tehát összesen 4 tanítóval nyerne
képviseletet. Ennél többet itt nem is kérünk s ha ez a 4 tanítónk
természetszerűen az egyetemes tanügyi bizottságban is helyet
nyerend, megszűnt a panasz jogosultsága ezen a téren.
b) De, ha az egyetemes gyűlésen 4 taggal lesz képviselve
a tanítóság, akkor mért hagyatott meg a zsinati javaslat 137-ik
§-ában a kerületi gyűlésen csak a régi két tanítóképviselő? Ez
ismét érthetetlen, akár a tanítók számarányát, akár a többi isko
lák képviseltetésétv vesszük is mértékül.
Egy egész esperesség tanítósága, egyházi szempontból
csak bir annyi értékkel, mint egy-egy felsőbb tanodánk ? Teljes
igazság, hogy minden főiskolánk, tanítóképzőnk, főgimnáziu
munk, sőt algimnáziumunk és az utólag szintén felvett polgári
iskoláink igazgatója és felügyelője ott üljenek hivataluknál fogva
a kerület közgyűlésében, de igazság ez, egy egész esperesség
tanítóságára nézve is, még ha majd pénzbe kerül is.
c) Ugyanis kifogásolnunk kell szakosztályi gyűlésünkön a
zsinati javaslat 102. § át is, mely az esperességi gyűlésen az
eddigi egy tanítóképviselő helyett ugyan még egyet proponál a
nagyobb esperességekben, de nem marad következetes, mert
60—100 tanítójú esperességeink is vannak.
Múlt évi fölterjesztésünkben minden 10 tanító után egy
tanítóképviselő küldetésének jogát kérelmeztük s ezt én magam
is sokallottam, ezért redukálódhatna e szám minden 20 tanító
után is egyre, de kevesebbre azért nem, mert akkor nem lesz
meg az esperességen, ezen legfontosabb és legközvetlenebb
egyházkormányzó fórumon a tanítói érdekeltség kellő számú és
kellő hatású érvényesülésének lehetősége a jövőben sem. Hall
gató és fejbólintó bábokként nem kiván a tanítóság tovább is
ott ülni az esperességi gyűlésekben, valamelyik legszélső széken
és mint valami kegyelemből megtűrt szegény kis rokon a nagy
úri lakomán, hanem mint fontos munkatért betöltő testvér a test
vérek között. Nem akar kormányozni, csak segíteni a kormá
nyosoknak !
Túlságosan hosszan kiterjeszkedtem információmmal, defontos
•kötelességemnek tartottam ezeket Méltóságodnak őszintén elmon-
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dani, kissé talán elragadott hevem, de tudom, hogy egyik legna
gyobb és legbefolyásosabb jóakarónkhoz szólottám.
Teljes tisztelettel kérem ezért már ehelyen, hogy az evan
gélikus tanítóság érzelmeinek és törekvéseinek megismerésével,
kegyeskedjék Méltóságos Elnök Urunk, tanítóságunk ezen jogos
igényeit, ha erre talán már most, az Egyetemes Tanügyi Bizott
ság tavaszi ülésén alkalom kínálkoznék, kellő megvilágításban
feltárni és főleg odahatni, hogy az egyetemes tanügyi bizottság
maga keresné meg átiratban a zsinat-előkészítő bizottságot, mi
szerint találjon módot arra, hogy az evangélikus tanítóság teljes
méltánylást igénylő kívánalmai a bizottsági javaslatban pótlólag
kiegészítést és kielégítést találjanak.
Második főtárgya lesz szakosztályi gyűlésünknek : a kántor
fizetés elkülönítésének kérdése. Ezt a dolgot szintén ismételten
visszük egyházi főhatóságunk elé, mert itt is teljes a megnemértés a kérelem és a meghallgatás területén. Magát az eszmét
az a körülmény vetette föl, hogy ahol a felekezeti iskolát álla
mosították, az eddigi kántortanító azonnal megkapta az 1907.
évi törvényes teljes 1000 korona tanítófizetést az állandói, a
tanítói munkáért és ezen felül 300- 600 koronát a volt hitköz.
ségtől, hogy mint állami tanító ezentúl is végezze hitközsége
kántori teendőit, mig, ha az iskolát nem államosítják, akkor
tovább is csak 1000 korona maradt volna az alapfizetése mind
két munkáért.
Lehet-e kívánni ilyen 1000 koronás alapfizetésü szegény
embertől1 hogy ne nézze vágyó és irigy szemmel államoístott
kartársának'300—600 koronás évi többletét, a miből három-négy
hónapig enni és ruházkodni lehet? Miért kapja ugyanezt az
1000 korona tanítói és 300—600 korona külön kántori fizetést
a nem államosított államsegélyes felekezeti iskola tanítója is ?
A nem állami tanítók 1913. évi fizetésrendezési törvényjavaslatának 24. §-sa már valamennyire figyelemre méltatta ezt a
helyzetet és a következőket tartalmazza: „Ha a hitfelekezeti
elemi népiskolai tanító az 1868. évi 38-ik t.-c. 141. §-ának har
madik bekezdése értelmében kántori teendőket is végez és ha
az iskolafenntartó által részére biztosított tanítói fizetés 1000
koronánál kevesebb, a tanítói és kántori járandóságok egyezer
koronáig erejéig együttvéve tanítói fizetésnek számítandók.“
Ezen 24. § indoklása pedig a következőképen szól: A
javaslat 24. §-sa a kántortanítók javára azon méltányos rendel
kezést tartalmazza, hogy a kántori illetmény a helyi forrásból
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eredő tanítói javadalomhoz legfeljebb 1000 korona erejéig számíttatik tanítói fizetésnek és így a kántori javadalomnak az a
része, amely a tanítói fizetéskiegészítésre föl nem használtatott,
mint tisztán kántori jövedelem a fizetésemelkedéssel járó többle
tekre befolyással nincs. Ezen rendelkezés egyébként az 1907.
évi 27. t.-c. 11. §-ának arra való tekintettel módosított átvétele,
hogy az alapfizetés és korpótlékok helyébe az egységes fizetés
lépett. E rendelkezés hatását a következő példa világosítja meg:
Egy tanítónak a javaslat szerinti szolgálati ideje után, 18 évi
szolgálat esetén 2000 korona fizetésre van igénye. Helyi java
dalma: Tanítói fizetés 800 korona, kántori 600 korona, vagyis
összesen 1400 korona Fenti kántori járandóságból csupán 200
korona számíttatik be, vagyis összesen 1000 kor.— és 1000 kor.
államsegélyként adható mpg. a fenmaradó 400 korona tehát
a kántori teendők külön díjazásként szerepel. (Idáig a néptanítók
lapja, mely a vallás és közoktatásügyi minisztérium hivatalos
organum, — 1913. január 23-iki számából idéztem.)
Az egyetemes egyház elnökségének már is sürgősen utasí
tani kellene az egyházközségeket, hogy ahol az idézett példához
hasonló esetek vannak, használják fel a törvény ezen kedvez
ményét kántortanítóink javára és a fenti esethez hasonlóan ne
valahogy csak 600 korona fizeféskiegészítést kérjenek, hanem
1000 koronát s ekkor kántor-tanítójuknak 2400 korona lesz az évi
jövedelme.
Nagy szükkeblüség a fizetésrendezési törvénytől, hogy a
midőn megfosztotta a tanítóságot a korpótlék további folyósítá
sától és nem adta meg a felekezeti tanítóknak ugyanazon lak
bérosztályozást, mint az államiaknak, hogy nem kárpótolta az
egész vonalon a felekezeti tanítók kántorkodásra is kötelezett
tagjait, ezért a kántori külön munkáért csak legalább 400—600
koronával.
Evangélikus tanítóságunk, mely majdnem kivétel nélkül
kántori teendőket is végez, csatlakozva az ország egyéb fele
kezetű kántortanítóihoz, a törvénynek ezt a sérelmét akarja a
maga javára megváttoztattatni s erre nézve kérjük majd szak
osztályi gyűlésünkből, az idén ismételten egyetemes egyházunk,
tehát elsősorban az egyetemes tanügyi bizottság támogatását.
Megjegyzem azonban, hogy ez az egész kérdés még nincsen
kiforrva a tanítóságban magában sem. Szakosztályi gyűlésünknek
lesz egyik főtárgya, hogy ezt a dolgot formulázza.
Méltóságodat azért most csak arra kérem, hogy bennünket
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annak idején, úgy az idézett 24. § helyesebb értelmezésének
kivivására benyújtandó felterjesztéseinkkel az egyetemes egyház
fórumain, valamint ezen felterjesztéseinknek az egyetemes egy
ház ajánlásával, a miniszter elé juttatásában erélyesen támogatni
kegyeskedjék.
Azzal vádolják némely aggodalmaskodó egyházi férfiaink
ezen kérelem elbírásánál a tanítóságot, hogy majd ott is külön
400—600 korona kántori fizetésemelést igényelnek egyesek, ahol
ez 2000—3000 koronás tanítói fizetések által meg van fizetve és
ilyen kapzsiságnak nem akarnak utat nyitni. Csak az állami fizetéskiegészítést élvező, szegényesen dotált tanítói állások jövedel
mének méltányos jobbulását és nem az egyháznak terhére, ha
nem az államsegély felemelésének kérésével célozza és reményű
elérni ez az újabb tanítói mozgalom.
Ez a mozgalom pedig a mai lehetetlen drágasági viszonyok
között nagyon indokolt és bizony megérthető, ha a szegény
tanító belekapaszkodik minden kútforrásba, amely előnyére ma
gyarázható és módosítható.
Támogatásban részesítette a reformátusok conventje is
kántortanítóit ezen kérelmével a minisztériumban. A római katholikus klérus 600 koronában állapította meg a legkisebb kántor
fizetést és megígérte tanítóinak ezen minimális díjazás kieszköz
lését. Az evangélikus tanítóság is csak támogatást kér főhatósá
gaitól, hogy ebben a mozgalmában ne maradjon ő sem árván
és elhagyottan.
Nagy sérelme kántortanítóinknak ezen kántori fizetésük körül
még az is, hogy az állami tanítói nyugdíjintézet a kántori díja
zást nem számítja be nyugdíjalapul a tanítónak. Viszont az
evangélikus tanítóságot a kerületi gyámoldákból kitiltották, arravaló hivatkozással, hogy úgy is van az országos állami nyugdíj
alapból teljes nyugdijuk. De nincsen úgy, mert a kántori jöve
delmet nem számítják be nyugdijalapúl. Újabban sikerült állami
támogatással úgy szervezni az egyetemes lelkészi nyugdíjalapot,
hogy a lelkészeknek nem csak teljes fizetésük, hanem még
stolárls jövedelmeik után is biztosítva van a nyugdíj (4800 K-ig)
és ezenfelül még fennállanak régi alapítványaikkal a kerületi
gyámoldák, sőt még az esperességi segélyegyesületek is.
Nem talalná-e méltányosnak az egyetemes egyház, hogy a
tanítóknak kántorfizetésük erejéig, számukra külön befizetésük
ellenében, némi nyugdíj kárpótlást nyújtana ? Itt van most az
1848. évi XX. t.-c. végrehajtása iránt folyamatba tett tárgyalások
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idején az alkalom. Kérjen ezen méltányos kántori nyugdíj
igények kielégíthetésére szintén segélyösszeget egyetemes egy
házunk 1
Bizony fájó érzéseket hegesztene, ha oly sok mostoha
idők után kérés és könyörgést megelőzve egy kis atyai gon
doskodást látna maga iránt egyházunk tanítósága !
Méltóságos Elnök Urunk! Gyűlésünknek ezen második
számú tárgyáról is részletesen kívántam tájékoztatni Méltóságodat
Többi pontja tárgysorozatunknak, nem egyházi, hanem a nyáron
lefolyt budapesti Vll-ik egyetemes tanítói gyűlés által fórumra
vetett ügyei a tanítóságnak. Ezek inkább csak ad referandum
foglalkoztatják majd szakosztályunkat, azért ezekről nem kívá
nom úgy is túlsajnosan igénybevett türelmét Méltóságodnak
fárasztani.
Méltóságos Elnök Urunk !
Gömöry János titkárunktól most vettem a figyelmeztetést és
fölszólítást, hogy sürgősen tudassam Méltóságoddal elemi iskola*
szakosztályunk azon kívánságait, a melyek alkalmasak volnának
egyesületünk tisztelgő küldöttségének f. hó 25-ikre kitűzött fogad
tatása alkalmával az új Miniszterhez és Államtitkárához, Méltósá
god által intézendő üdvözlő beszéd keretébe való fölvételre.
Voltam bátor épen fentebb Méltóságodat ilyen kíván
ságainkról bőven indokoltan informálni, azonban ezek a kíván
ságaink csak inkább az Egyetemes Egyház elé tartozókról szólot
ták. A miniszter Úr ő méltósága előtt a következők volnának
fölsorolhatok ha azokat méltóságod helyesnek találandja: a) Az
evankelikus tanítóság is kéri az Állami tanítók részére megállapí
tott új törvényes fizetési fokozatokba való beosztását, úgy a vára
kozási idő, mint a lakbérosztályozás tekintetében, tehát a teljes
egyenlősítést.
b) Kéri a törvény 3. §-sa által megszüntetett ötödéves kor
pótlékoknak személyipótlék cimen — elrendelendő teljes összegű
pótlását azoknál a tanítóinknál, akikre az új törvényes fizetési
osztályozás károsodással jár.
c) Kéri az 1893 előtti szolgálati évek teljes beszámítását a
fizetési osztályokba történő beosztásnál.
d) Kéri az új fizetésrendezési törvény 25. §-sának olyan
értelmezését, hogy a kántori teentőkért 600 korona külön évi
fizetés járjon minden tanítónak, mely a tanítói fizetésbe nem
számítható be, sem a fizetéskiegészítés, sem a fizetési fokozatba
történő beosztás — megállapításánál.
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e) Kéri a tanítói nyugdíj revíziójára vonatkozó új törvényjavaslatnak még ez év folyamán történő benyújtását.
f) Még ennél is sürgetőbben kéri az 1907 előtt nyugdí
jazottak elviselhetlen helyzetének enyhítését.
Szakosztályunk nevében igen kérem Méltóságodat, hogy
ezen óhajtásainkat, a miniszterhez intézendő beszédébe bármily
röviden is fölvenni kegyeskedjék.
Röviden még szükségesnek látom soraim befejezési előtt
az a) b) c) d) é) f) alatt fölsoroltak közül egyeseket Méldóságod
előtt bővebben indokolni. Nagybecsű engedelmével nevezetesen:
a b) alatti kérelem ügyét. Az evangélikus tanítóságot ugyan is
mint a többi nem állami tanítókat, egyformán sújtja a fizetésren
dezési új törvény 3. §-sának azon intézkedése, mely a korpótlé
kokat megvonja mindenkitől, holott az 1907. évi Apponyi féle
törvény azt még a 3000—4000 koronás díjazású tanítóknak is
megadta csakúgy, mint a legkisebb fizetésüeknek.
Az új törvény beszünteti ezeket a többnyire az állampénz
tár által folyósított korpótlékokat és helyettök nem biztosította az
ennek megfelelő értéket, mint személyi pótlékot, világosan és és
félreérthetetlenül, azon tanítóink részére, akik már fiatalon jobb
javadalmazásu állásokba jutottak, korpótlékokat azonban még is
kaptak. Mig az új törvénnyel, — kevés lévén szolgálati idejük,
— fizetésük pedig nagyobb összegű az új törvényben megsza
bott fokozat szerintinél, — esetleg minden korpótlék és így
fizetésemelkedés nélkül 15—20 évig is stagnálni fognak abban a
fizetési osztályban, a mely az új törvény szerint az ő jelenlegi
fizetésüknek megfelel. Hollott, ha az új törvény nem vonatkoznék
reájuk, előhaladtak volna következetesen az ötödéves korpótlé
kokban. S ez a különbözet p. o .: a ceglédi egyik tanítói állás
nál a 20. évi stagnálás alatt 7900 korona veszteséget jelent, tehát
egy egész kis vagyont.
b) Még nagyobb arányban hátrányos tanítóinkra a törvény
7. §-sa, amely főleg öregebb tanítóinkat sújtja azzal, hogy a
magasabb fizetési osztályba való előlépés szempontjából megkí
vánt szolgálati idő megállapításánál az 1893 előtti szolgálatot nem
veszi figyelembe, egyedül csak azért, mert úgy sokkal nagyobb
összeget kellett volna fölvenni ezen törvény végrehajtásának
költségeire. Igaz ugyan, hogy az 1907 évi Apponyi féle törvény
sem vette figyelembe ezeket az 1893 év ellőtti szolgálati éveket,
de adott korpótlékot.
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c)
Az evangélikus tanítóság majdnem kivétel nélkül kántorj
■teendőket is végez s az 1913 évi törvény 25. §-sa nagyon bur
koltam valami csekély összeget, évi 200—400 korona többletet
helyez kilátásba azon kántortanítók részére, a kiknek az iskola
•fenntartó által részükre biztosított tanítói fizetések ezer koronánál
kevesebb. Az evangélikus tanítóság a többi felekezeti tanítótársak
kal együtt azért küzd, hogy rendeletileg módosítassék a törvény
inek ez a paragrafusa akként, hogy a többlet ezen a címen min
den, kántori teendőket teljesítő tanítóra nézve 600 korona legyen
egy egész évi kántorkodásért és lekötöttségért. De ezt a 600 ko
ronát nem az iskolafentartó egyházainktól kérjük, hanem az állam
segély terhére oly formán, hogy a 25. § módosítása így hang>zanék: Ha az iskola fentartó által a tanító részére biztosított összfizetés 1200 koronánál kevesebb, ebből 600 korona mindenkor
kántori fizetésnek számítandó, s az ennek leszámításával fenmaradó összeg nyer kiegészítést 1200 koronára, bizonyított szegény
ség esetén az államsegély terhére. Ez a 600 korona kántordijazás
továbbá az 1200 koronán felül biztosított kántortanítói összfizeítésből is levonandó s a kántortanítókra nézve az új törvény
végrehajtásánál, a fizetési fokozatokba való beosztás, ezen 600 K
■levonásával állapítandó meg.
Szakosztályunk nevében megismétlem kérelmemet és vagyok
•Méltóságodnak mély tisztelettel
Cegléden,
alázatos szolgája
Alexy Lajos
szakoszt. elnök.

L á ts z a t és valóság*.
ii.

Ezzel áttérek a második esetre, amely szintén hozzájárult,
hogy ez alkalommal felszólaljak. — Ugyanis Sass I. elnök bará
tom az Ev. N. f. é. 1. számában „A zsinati bizottság javaslata
„cimü közleményében, — tehát ugyanakkor, mikor A. barátom
(a 2. számban) a már fent említett vészkiáltásait hallatja a szak
osztály zátonyra jutott kisded bárkájának megmentése érdekében,
— ecseteli azt a boldogságot, amelyet a szakosztály nyújt neki
és sajnálja azt az időt, melyet kívül töltött, mert szerinte: „ez
-az egyedüli út és mód arra, hogy boldoguljunk s ügyünket
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előbbre vihessük.“ (Szegény eltévelyedett ref. és egyéb kartár
saink, ha ezt tudnák!) Azután folytatva azt mondja, hogy «0
szókátyárkodásra elvesztegetett időt főként azért sajnálom, mert
elkéstünk egyik legfontosabb dolgunkkal“ t. i. a zsinat elé ter
jesztendő kérelmeinkkel, mivel a zsinati bizottság mar elkészítette
és kinyomatta javaslatát.
S barátom nyilván azért magasztalja annyira a szakosztályt,
amelybe az ev. tanítóságot erőszakkal belevitte, hogy ezzel
kedvet ébreszszen a belépésre, hogy a zátonyra jutott hajója
vitorláit egy kissé dagassza és tán előbbre vihesse, hasonlóan
ama fukar és önző háziasszonyhoz és gazdához, akik csak
azért dicsérik ízetlen föztjüket és eszik maguk is látszólag jó
étvággyal, hogy ezzel cselédjeiket és kosztosaikat is rávegyék
az evésre és így legalább látszólag kielégítsék őket olyan étel
lel, amely nem kielégítő.
Nem tettem volna a dolgot szóvá, ha S. barátom nem látta
volna jónak, ez alkalommal is, mint aki nyílt sisakkal szokott
harcolni, — suba aíól, oldalról egyet ütni rajtam, midőn az ev.
tanítók orsz. egyesülése tárgyában lapunkban lefolyt vitát »szószátyárkodás«-x\ak nevezi. Mert a legjobb szándékom mellett is
nem tudok annyi magábaszállást feltételezni S. barátomban,
hogy ez ékes kifejezést a saját szavaira értette volna.
Tehát nyilván való, hogy ezzel rajtam s rajtunk akar ismét
egyet ütni, kik akkor elég merészek voltunk vele szemben véle
ményt nyilvánítani. Erre azonban teljesen illetéktelen. Egyszer
mert mi erre most semmi okot nem szolgáltattunk, mert azóta
teljesen elhallgattunk, másrészt nem ő van hivatva a köztünk
lefolyt vita és eredménye felett Ítéletet mondani, mert senki a
maga ügyében nem lehet biró. Csak azért teszem a dolgot szóvá,
merk már ketten, L. kartárs úrral együtt, igyekeznek engem ütni
és úgy látszik S. barátom szintén azt hiszi, hogy neki mint
elnöknek kötelessége az, hogy a fenhatósága alatt álló tanítók
felett éber figyelemmel őrködjék, őket kellőleg megrendszabályozza és ha itt-ott tán egyik, vagy másik kissé hangosabban
mer szólni, vagy a fejét tán valamivel magasabbra meri fel
emelni, mint ezt ő jónak látja, úgy neki mint elnöknek furkosbottal jó nagyot rá kell ütni, hogy az illetőt a kellő mélységre
való-összehúzódásra és a kívánt hallgatásra rábírja és meglec
kéztesse.
Hogy ez részemről nem csak légből kapott feltevés, mu
tatja azon körülmény, hogy mikor mi ismételten említett vitánk-
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ban érveket hoztunk fel állításunk mellett, S. barátom ezekre nem
érvekkel felelt, és nem a tanítóság összessége ítélete alá bocsá
totta a kérdés eldöntését, mint ezt bizonyára mindenki elvárta
volna, hanem ehelyett minket ellenvéleményen levőket elnevezett :
álarcos alakoknak, gyáváknak, gyilkosoknak, kik fejét akarjuk
venni, hozzászólásomat pedig „ricset*-nek stb. — De nemcsak
mi húztuk ki a lutrit S. elnök barátom részéről, hanem úgy járt
az Ev. N. 1912. évi 8. számában „Hátulkullogó“ somogyi kolle
gánk is, midőn tantervűnk helytelenségei feletti keserveit, —
mely hátrányok első sorban és mindig a tanítót nyomják és
munkáját nehezítik, — nem tudta magába fojtani.
A következménye ezen eljárásnak természetesen az, hogy
az ev. tanítók közül azután, — a kik hétfő reggeltől szombat
estéig testet-lelket őrlő nehéz munkában görnyednek a megél
hetés ezer gondja közt, itt-ott még a nappali időből mogmaradó
néhány szabad órájukat mellékkeresettel (városon: óraadás,
falun : gazdálkodással vesződve) kénytelenek tölteni, hogy csak
szűkén megélhessenek, — csak kevésnek van kedve a nyuga
lomra szánt éjjeli idejét, melyre roskadozó szervezetének kipi
hentetése céljából nagyon is szüksége van, — arra feláldozni,
hogy a lapba Írjon valamit, amiért azután esetleg szintén ilyen
fejhekólintás lesz a bére. így történik azután, hogy A. barátom
kénytelen panaszosan felkiáltani (Ev N. f. é. 1.), hogy „a múlt
évben egyetlen hozzászólás sem hangzott el“ stb. lapunkban stb.
— Nem csodálom ! Vagy tán az a cél, így csendet teremteni a
tanítók közt ?
Igénytelen véleményem itt az, hogy épen elegendő, sőt tán
sok is azok száma, a kik minket tanítókat ütnek, nincs tehát
szükségünk arra, hogy tanító, vagy épen az elnök üssön
bennünket. Hiszen mi egy test tagjai, testvérek vagyunk, mint
erről Szombath E. kartárs úr is oly szépen ir.. (Ev. N. f. é.
4. sz.). E tekintetben inkább arra van $zükégünk és egyesüle
teinknek és igy ezek elnökeinek is első sorban kell, hogy az'
legyen a célja, mint ezt több egylet már ki is fejezte, hogy a
tanítókat a különféle oldalról jövő méltatlan bántalmak ellen
megvédelmezni törekedjék. Egy mindnyájáért és mindnyája
egyért? Ha az ily önvédelemből való szoroc összetartás már
eddig is szükséges lett volna, úgy — azt hiszem, kétszeresen
lesz rá szükségünk a jövőben, a midőn az új fizetésrendezési
törvény a tanító anyagi előbbre haladását is az egyházi és
világi felebbvalók kedvező, vagy kedvezőtlen minősítésétől teszi
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üggővé. Nagyon lehet tartani, a múltakból következtetve, hogy
midőn így a törvény is jogcímet ad rá, a kicsinyeskedő szemé
lyes roszakarat csakhamar fel fogja használni az itt kínálkozó
alkalmat, hogy a nyomorral küzdő tanítón nemtelen bosszúját'
(? ? Szerk.) kitöltse és éreztesse vele felettes hatalmát. Mert tud-e egy
ember is tökéletes munkát végezni és van e iskola, hol a kereső
hiányt ne találhatna?
Fel azért, kedves kartársak, egyesüljünk minéi szorosabban
ez önvédelemre! De ezt csak függetlenül tehetjük sikeresen és
lehetőleg a többi felekezetbeli kartársakkal karöltve, országosan.
Próbáld meg kedves A. barátom, ily céllal az ev. tanítóságot
orsz. egyesületbe toborzani és ha látni fogják, hogy komoly
célról van szó, hiszem, kevesebb biztatás mellett is tömegesen
fognak belépni és 2 K-nál magasabb tagdijat is szívesebben fog
nak megfizetni, mint most ezt a szakosztályba. — Ti pedig
kedves elnök urak, használjátok fel a kezetekbe adott vezéri
pálcát arra, hogy koppintsatok azok körmére, akik a tanítók
valamelyikét igyekeznek megkarmolni! Kell, hogy nekünk tanítók
nak, kötelességünk lelkiismeretes teljesítése mellett, az legyen a
jelszavunk: »Ne bántsd a magyart« — akarom mondani: —
*a tanítót/»
111.

Azonban az a körülmény, hogy S. barátom lapunk f. é.
1. sz.-ban minden ok nélkül üt rajtam egyet suba alól, feljogo
sít engem arra, hogy kissé közelebb nézzem meg, miket is
mond azon közleményében, melyben elnöki kormány pálcáját
felettem suhogtatja.
Azt mondja, hogy orsz. egyesületünk mikénti megalakítása
feletti általa szószátyárkodásnak nevezett vita miatt elkéstünk
attól, hogy kivánatainkat a tartandó zsinat elé juttathatnánk, mivel
a zsinati bizottság javaslata (hát ezt hány tanító látta ?) már
elkészült és „így a bizottságnak nem volt alkalma megismerni
ami vágyainkat, óhajainkat s így nem volt módjában azt méltá
nyolni sem.“
Ez állítás csak látszat és semmikép sem felel meg a való
ságnak. Hiszen ama szószátyárkodó vita már 1911-ben folyt le
és S. barátom már az áprilisi számban közölt „Végszójával
berekesztette azt és még áprilisban tényleg megtartatott az első
szakosztályi gyűlés Sopronban. így tehát mint kér. tanít, egyes,
elnöknek igenis lett volna alkalma a kérdést akár ide, akár az.
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augusztusban tartott győri kér. tan. egyl. gyűlés elé vinni és
azután az illetékes fórumhoz felterjeszteni, ha akarta volna. De
hogy nem történt meg, most ezt úgy iparkodik feltüntetni a
tanítóság előtt a látszat kedvéért, mintha mi ellenvéleményen
levők lettünk volna ennek okai és így mi nagy kárt okoztunk
volna ezzel az ev. tanítóságnak. Tehát ezzel is ok nélkül csak
minket akar ütni és befeketíteni bizonyára: — csupa testvéri
kartársi szeretetből.
Különben azon itteni állításának, hogy zsin. bizottságnak
nem lett volna alkalma megismerhetni a tanítók kívánalmait, ő
maga is ellent mond alább a 3. lapon, midőn állítja, hogy a
tanítók évek óta kértek, kérvényeztek némely jogok elnyeréséért
és mindig a zsinatra való utalással elutasíttattak. Hát amit a
tanítók már évek óta hangoztattak arról most az intéző urak
még sem tudtak volna semmit? Hogy egyeztethető ez össze?
Tény, hogy ennek az egész nagyhangú kiszólásnak az a látszata,
mintha S. barátom csak ürügyet akarna szolgáltatni az intézők
részére, amivel menthetik magukat, a látszat kedvéért, hogy a
tanítók ügyeit mellőzik, vagy mint A. barátom mondja: „hűvösre
teszik.“ Pedig bizonyos, hogy nincs ez uraknak szükségük arra,
hogy más szállítsa nekik ehhez az ürügyet, találnak ők maguk
is mindenkor. Legfölebb jobban cseng az az ő fülükben, ha
tanító szállítja és hangoztatja. Úgy látszik S. barátom erre
vállalkozott.
A zsinatra vonatkozólag ostorozza azt a *menthetlen kö
zönyt», »melyet az 1891 —93. évi zsinat alkalmával az ev. tanítói
kar tanúsított» stb. Hát ez a pálcasuhogtatás kinek szól! — Akik
emlékeznek még, tudhatják, akik pedig fáradságot vesznek
maguknak az Ev. N. akkori számait betekinteni, ott olvashatják,
hogy akkor a győri kartársak és a sióvidéki egylet terjesztettek
fel a zsinathoz memorandumokat kérve óhajaink figyelembe
vételét. Joggal kérdezhetné valaki: Hát Somogy és kedves S.
barátom hol késett akkor az éji homályban ?
Jellemző az is, miként kommentálja S. barátom egy a zsin.
bizottság által javaslata 180. §. c) pontjában hangoztatott, szo
kásos frázist, hogy a „tanítóképzők és népiskolák az oktatásügy
nek oly fontos tényezői, hogy azoknak úgy mint az egyházmegyei és kerületi közgyűlésen ez egyet közgyűlésen is képvi
selet biztosítandó. „Errőt azt mondja: „a hol így vélekednek
egy testületről, így méltányolják az általunk végzett munkát» —
stb. miután néhány sorral fölebb előbb ugyanerről a bizottság
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ról azt állította, hogy mivel nem volt alkalma óhajainkat megis
merni: *nem volt módjában azt méltányolni sem.*
E két állítás közül melyik felel hát meg a valóságnak?
Erre nézve sem kell soká kétségben lennünk, mert S. barátom
maga megállapítja a tényt, hogy mi evang. tanítók csak „egy
lekicsinyelt hivatalnoki kar“ vagyunk, az »egyház mostoha gyer
mekei,« csak »a kötelességünk annyi és oly sokféle« stb., de »a
jo g . az elenyészően csekély» az egyház eddig nem méltányolja
nagy munkánkat, hanem : »határoznak rólunk — nélkülünk.»
A valóság tehát az, hogy a tanítók fontos egyházépítő
munkáját az intézők nem méltányolják kellően, hanem a tanító
ságot mellőzik és ennek ellenében S. barátom mégis magasz
talni igyekszik a zsin. bizottságot, látszat kedvéért, a maga
által is valótlannak mondott állításával csak azért, hogy szépet
mondjon fölfelé.
Tehát S. barátom fölfele még valótlan üres frázisokkal is
bókolni igyekszik, míg lefelé, a tanítókkal szemben suhogtatja
elnöki vezérpálcáját. — Nem gondolja, hogy találkozhatnék
esetleg itt-ott valaki, aki mindezekben is nem csupán jó és a
tanítói gyomornak is megfelelő tápláló eledelt, hanem tán
«ricsetet» és *szószátyárságot« is talál, melyet nem vesz be
minden gyomor?
IV.
Ami végül a tanítóknak a zsinat elé terjesztendő kérelmét
illeti, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy erre nézve is nem lehe
tek mindenben S. barátom nézetén. Mert úgy vélem, hogy a
zsinati törvény megalkotásánál, illetve módosításánál nem jöhet
tekintetbe az, hogy mit óhajtanak a tanítók, a tanárok, a lelké
szek, vagy akárki, hanem, ha a zsin. törvényt helyesen akarják
megalkotni, úgy egyedüli szempont csak az lehet, hogy mit
kíván és mit parancsol ev. egyhazunknak, vagyis: az ev. egyház
tagok összességének érdeke. — Ha pedig ezen szempontból
tekintjük, hogy mi illeti meg a tanítót, úgy Koritsánszky Ottó
felügyelő úr véleményét kell helyesnek elismernünk. Mert a
tanító nemcsak épen úgy tagja az egyháznak, mint akárki más,
tehát ugyanolyan jogának is kell lennie, mint bármelyik egyház
tagnak, hanem ő egyúttal tanult ember és az egyháznak egyik
létfeltételét képező fontos közügyének: a népnév elés-oktatás
ügyeinek ellátására hivatott alkalmazottja, vagy tisztviselője, épen
úgy, mint a lelkész. Mind a kettő azért van, hogy az egyház
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szolgálatában az egyháztagok művelődésének, tudásának és
erkölcsi érzületének minél magasabb fokra való emelésére
együttesen munkálkodjanak. Tehát munkatársak és így kell,
hogy egyiknek annyi joga is legyen, mint a másiknak. Mert ha
ez nem így van, [ha a tanító a lelkész gyámsága alá helyeztetik,
az egyik úr, a másik szolga, úgy ez nemcsak azért helytelen,
mivel a tanítóra nézve lealázó, hanem főleg és első sorban,
mivel az ily viszony károsan kihat a tanító nagy fontosságú
munkásságára is, mivel a tekintélyét rontja és sikeres müködhetésére bénítólag hat, tehát ártalmára van az egyháztagoknak, az
egész egyháznak. Ha igazán ev. keresztyének akarunk lenni, itt
is csak egy törvényünk lehet: a szeretet. Ez pedig nem ismer
sem urat, sem szolgát. E szerint nemcsak a tanítók érdeke az,
hogy fontos hivatásuknak megfelelő jogkörük biztosítassék az
egyházban, hanem ez magának az egyháznak érdeke, ezért,
midőn a tanítók ezen megfelelő jogkörük biztosítása érdekében
elemelik szavukat és ezért küzdenek, kell, hogy ebben minden,
ev. egyházunk érdekeit igazán szívén viselő egyháztag tőle telhetőleg támogassa őket, akár világi legyen az, akár lelkész.
Ezen szempontból nemcsak mint tanító, de mint ev. egy
házunknak tagja is szükségesnek tartom :
1. hogy a tanítók minden gyámság alól felmentessenek
és az iskolaügy vezetése és intézése teljesen rájuk ruház
hassák ;
2. hogy minden evang. egyháznál igazgató választassák a
tanítók közül, mint ezt az újabb állami törvények is előírják, és
az igazgató-tanító az állami iskoláknál megállapított igazgatói
dijat kapják a hitközség pénztárából. A hol pedig ez annak
megadására képtelen, az egyházi főhatóság megteszi a kellő
lépéseket, hogy az illető tanító a legújabb törvény szerint meg
felelő fizetési fokozatba előléptetessék. Ahol csak egy tanító
van, mivel az úgyis végzi az igazgatói teendők egy részét és
nehéz munkakört tölt be, szintén kapja ezen igazgatói dijat;
3. hogy a tanítók 1—3-ig hivatalból tagjai legyenek az
egyháztanácsnak, mivel ily kisebb hitközségekben rendesen úgy
is kevés a tanúit, intelligens egyház tagok száma, tehát szük
séges, hogy a tanítók az egyházépítés és vezetés minden mun
kájához bevonassanak, 3-mon felül minden 5 tanító egy-egy
képviselőt küldjön az egyháztanácsba ;
4. hogy az egyházmegyének minden tanító hivatalból
legyen tagja és fuvar és napidijköltségét a hitközség adja meg,
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ha erre a maga erejéből képtelen, az adócsökkentésére kiutalvá
nyozott államsegélyből ;
5. hogy az egyházmegyei bizottságokban a tanítói tagok
egyenlő számban legyenek a lelkész tagokkal és világiakkal;
hasonlóképen, az egyházmegyei törvényszékben is ;
6. hogy az egyházkerületi gyűlésre az egyházmegyei gyűlés
annyi tanítóképviselőt küldjön, mint lelkészképviselőt, fuvar és
napidijaikat is egyenlően kapják ugyanazon pénztárból;
7. hogy a kér. népiskolai bizottságban is egyenlő számban
legyenek a tanítók a lelkészekkel. A többi bizottságokban pedig
2—2 tanító :
8. hogy az egyetemes gyűlésre is a kerületek képviselőkül
tanítókat is küldjenek oly számban, hogy az a S. barátom által
közzé tett számnak megfeleljen. Költségeik pedig ugyanazon
pénztárból fedeztessenek, mint a többi képviselők-éi;
9. A zsinaton való képviseltetésünkat illetőleg helyeslem S.
barátom előterjesztését.
Ezeken kívül szükségesnek tartanám ;
10. hogy zsinati törvény által rendeztetnék az ev. tanítók
kántori illetménye oly módon, hogy azon sérelem, melyet a leg
újabb állami fizetésrendezési törvény is elkövet rajtuk, lehetőleg
és minél előbb orvosoltassék ;
11. hogy az 1907., 27. t.-c., 7. pontja szerint történnék
megfelelő egyházhatósági intézkedés, hogy a terményekből és
földjövedelemből álló javadalommal biró tanító, ha látja, hogy
a gazdálkodás tán a kedvezőtlen munkásviszonyok, vagy egyéb
körülmények miatt nem hozza meg a kellő jövedelmet s nem
fizeti ki magát, azzal tetszése szerint bármikor felhagyhasson és
a hitközség köteleztessék ez esetben a földjövedelem egyenértékét a tanítónak készpénzben kiszolgáltatni oly módon, hogy
ezáltal a tanító ne károsodjék; végül
12. terjesszünk fel kérelmet felsőbb egyházi hatóságaink
hoz azon idősebb tanítók érdekében is, kiknek 1893. előtti szol
gálati idejét a legújabb fizetésrendezési törvény is figyelmen
kivül hagyja és így érzékeny sérelmet szenvednek úgy javadal
muk, mint nyugdíjigényük tekintetében, hogy ezen sérelmük az
egyház részéről nyerjen orvoslást tán a hitközségek részére
úgyis most új megállapítás alá kerülő adócsökkentő államsegély
ből, oly arányban és összegben, mint ez az állami tanítók
részére tervbe vétetett a szolgálati évek száma arányában.
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Az itt felhozottakat a mélyen tisztelt kartárs urak becses
ügyeimébe kérem, hogy azokat tavaszi gyűléseiken megvitatva
és ahol szükségesnek és kívánatosnak mutatkozik kiegészítve
és kibővítve, vagy módosítva, illetékes egyházi főhatóságainkhoz
lelterjeszthessük.

S zav ak értéke az életben és az iskolában.
A napi sajtó mutatja, hogy vannak vezérgondolataink,
hangzatos jelszavak után megyünk, eszméink gazdag tárházát
tudjuk a gyűléseken felmutatni, de nincs az akaratnak ereje, nincs
a tetteknek mezeje.
A költő ostort, lángostort fonhatna ismét, hogy megkorbá
csolja ezt a züllött világot. Jeremiás siralmait felújítani nem késik
a szónok és emennél még búsabb jeremiádokkal traktálja hall
gatóit. Az ifjúság háborgó napjaitól távol eső öreg vándor
morálról papol, majd irányt változtatva vizet prédikál s bort
iszik.
Valamikor az adott szó törvényszámba ment, ma már a
szónak nincs ereje, elveszett a hitele. Az iró, a szónok szavait
— tisztelet a kivételnek — nem fedezik a cselekedetek. De nem
is azt írják, illetve mondják, hogy kövessetek, hanem azt olvassa
az olvasó, illetve azt veszi ki a hallgató : tartsátok magatokat
szavaimhoz s nem pedig cselekedeteimhez! Csak egy volt a
világon, ki követésre hívta az embereket s az is azokkal együtt,
kik szívvel-lélekkel követték, a világot átölelő szeretet mártírja
lett. Nem eszményi alakot követ az emberiség, ha ez a hite és
vallomása is, hanem scarabeusokat szentté avatva követi a szenynyes piszokba. Hinc illae lacrymae. Míg ez így lesz, mindig
feltehetik s felszínen tarthatják az újságok e kérdést : hova jutunk
még? Várják békés türelemmel, majd pedig tomboló türelmet
lenséggel a változást, a titkon sejtett, majd nyíltan hangoztatott,
erős megrázkódtatást — mert hiszen csak ez képes a nagy
kérdést állandóan felszínen tartani s a feleletet megadni — mely
a haladó, a pusztulás felé rohanó szekere majd fékezi, rudját majd
tisztultabb tér felé tereli. Addig pedig mindenütt mindent szavak
intéztek el. Hisz oly kényelmes és mégis tetsző módszer a fen
ségesnek tisztelt szavakba önteni a nagy értékű gondolatokat s
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ezzel megrakni az üres zsebet és agyat s mint Menenius Agrippa»
jól lakatni a háborgó tömeget.
A szó csak szó marad, melyre Shakespeare találóan mondja:
szó, szó, szó !
Szavakra, nem tettekre vagyunk mi nevelve. Él szivünkben
a nép és a honszeretet, — hisz lépten-nyomon hangoztatjuk —
a lelkesedés szent tüzét lángra lobbantja a szó, mely emezzel
együtt eloszlik, mint a buborék. Annyira a szó varázshatalma
alatt állunk, hogy szívesebben nézzük egy kocsmai hős műfelhá
borodástól kipirult arcát, mint a zajtalan, nemes munkát s ezzel
együtt a nemes tettek férfiait, kik a tettvágyakat talpra állíthatnák.
A lélek kész, de nem a nemes tettekre. Mert hiszen a lapok
nap-nap mellett hozzák a hiob hirt tanúságául annak, hogy
vannak tettvágyak, melyek uton-utfélen keresnek és találnak
kielégítést. A történelem mutatja, hogy az egykoron harcias
nép, az erényeinek vesztével, utón álló banditává fajúi. Elhall
gatjuk a kérdést, hisz ezt feltette, erre megfelelt a világot átlátó
szemlélődés. A szavak lerombolták a tekintélyt s ennek tisztele
tét, de tettekkel felépíteni, szavakkal ennek értékét megadni
nem tudjuk. Ujong a tömeg, ha a sasok fészkét baglyok
foglalják el s átkozódik a hitvány epigon, ha elitta ősei vagyonát,
mert szenvedélyeit nem szolgálhatja.
A nevelés a fészke mindennek, jónak és rossznak egyaránt.
Szavakkal oktatjuk az ifjút, szavakkal szoktatjuk, de a jó példát,
mely vonzaná, soha sehol sem mutatjuk. A spártai ifjú szeme
előtt látta az eszményi alakot, kit mindenben követett békében,
harcban egyaránt. A művelt államok egymásután kidobják az
iskolákból a szavakat, e pipere cikkeket s megteremtik a reform,
a tettek iskoláját, míg mi a nemzetet csak nyelvében éltetjük.
Igaza van a legnagyobb magyarnak, hogy nyelvében él a nem
zet. De az is igaz, hogy a nemzeti életnek tettekben, jellemképző
munkában kell kifejeződnie. Erre kell nevelni a nemzetet a tet
tek iskolájában. A munka hazánkban — lehet mondani — alko
tója a nemzeti egységnek, de mindenütt alapföltétele a tiszta
erkölcsnek, a polgári erénynek, a nemzet életének, a vagyonosodásnak, mely magával hozza a függetlenséget.
Meg kell nyitni a népek előtt a kultúra templomát s fel
szabadítani az előítélet és elfogultság rabbilincseiből a tudo
mányt, hogy ez közkinccsé lehessen. Az iskolai nevelési rend
szer központjává pedig a munkát kell tenni, a munka által
munkára való nevelés által. Csak is így szerezheti vissza a nem
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zet a változott társadalmi életben elvesztett erkölcsét, erényét,
mely örök rabsággal fenyegeti. Mert, amint Széchenyi mondja:
Akármilyen boldog fekvésű legyen is egy ország, bármily
szabadságban éljenek is lakosai, lassan-lassan mégis rabságba
görbéd, ha romlott a tiszta erkölcs s a polgári erény nem fény
lik többé !
A munka sohasem, hanem mindig a tétlenség volt a gonosz
ság párnája.
Az iskolának kötelessége a kézügyességi gyakorlatok által
a háziiparra szoktatni a népet, melyet La Play: A munkás
viszonyok reformja c, müvében egyedüli eszköznek tart, mely a
családi szentély tiszta tüzét éleszteni tudja s az erkölcsöket tisz
tán tartja.
Az iskolának kötelessége figyelembe venni a gyermek jövő
jét s a magyar iskolának azt is, hogy Magyarországban fog élni;
mert itt kell élnie és halnia.
Hazánk agrár állam s e névre méltóvá még sem tesszük
az iskolákat s a népet sem. Félve az egyoldalú képzéstől, s
mely atökéletesedésfeltétele, sokat markolunk, semmitsem szorítunk.
Minden állam arra igyekszik, hogy a nemzeti bélyeget
rányomja az iskolájára, csak a magyar nem. Ettől letilt végzetünk,
letilt az új Tanterv és Utasítás is, melyet végzetünk szomorú
iróniájaként a magyar tanítók evangyeliomának kell tartanunk. Ez
ugyanis azt mondja, hogy nem földműveseket akarunk a nép
iskolában nevelni, de olyan embereket, akiket az iskolában
helyesen elkészítettünk az élet gyakorlati munkájára. Szabad
legyen ezt kérdeznem : hát a földmives gyermek jövő életében
mi iesz a gyakorlati munka? Képes-e az iskola a mai rendszer
mellett a gyakorlati életét szolgálni ? Ha igen, akkor mért sza
ladgál az országban annyi önmagát lépdelő üres lélek s mért
hagyja itt apáinak vérrel, könnyel ártatott földjét az unoka. Itt a
hiba, hogy az iskolák nem tekintik a gyermek jövőjét s transscendentális dolgokkal megtömve — hogy Niemayer szavával
éljek — könyvekkel terhelt szamarakat csinálnak.
Nem tudom, hogy elfogadta-e az evang. tanárok és tanítók
Országos egyesületének elemi iskolai szakosztálya a gazdasági
elemi nevelő iskolákra, a magyar tettek iskolájának felállítására
a természettudományi gondolkodás fejlesztésére és ápolására,
továbbá a mai vizsgálati rendszer eltörlésére vonatkozó indít
ványom, de ideámról lemondani nem, csak érte küzdeni tudok.
Stoll Ernő.
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A
k án to ri fizetés elkülönítése a tan ító ito k
Magyarország valamennyi tanítója elégedetlen a Zichy-féle
legújabb tanító-fizetési törvénnyel, mert sérelmes öregre, fiatalra
egyaránt. Legsérelmesebb azonban a felekezeti kántor-tanítókra,
tehát ránk evangélikus kántor-tanítókra is, mert azt a kérésünket,,
hogy államsegélyt élvező kántor-tanítóinknál a kántori illetmény
ne számíttassék a tanítói fizetésbe, hanem legyen úgy, mint az
államiaknál: külön díjazott foglalkozás, csak annyiban teljesítette
a törvény, hogy olyan esetben, mikor a kántor-tanítónak tanítói
illetménye 800 k.-na, kántori járuléka pedig 400 k.-na, összesen
tehát 1200 k.-na, a 800 k.-át a kántori 400 kor.-ból 1000 k.-ra
egészíti ki 200 k.-val, s ekép csak 200 k.-át hagy meg a kán
toriak végzéséért. Ebben az esetben a törvény megrövidítette a
tanítót a teljes kántori illetményében, az egyház által biztosított
400 koronából 200 koronával.
Azt a kérésünket pedig teljesen figyelmen kivül hagyta a
törvény, hogy olyan esetekben, ahol a kántorságot is teljesítő
tanítónak csak tanítói fizetése van, különíttessék el belőle legalább
400 k.-na kántori teendőkért s az így megkevesbedett tanítói
illetményt egészítse ki az állam a megfelelő törvényes 1200
koronás alapfizetés, ezután pedig a szolgálati évekkel emelkedő
magasabb osztályú fizetésre.
Pedig akkor, amikor részben elismerte a törvény a kántori
akért a tanítót megillető díjazást, nem lett volna szabad a többi
idevágó jogos kérelmet sem figyelmen kivül hagynia. Épen ezért
küzd továbbra is az evangélikus tanítóság, hogy méltányos
kérelme teljesítését minél előbb elérje. Háttérbe szorúlt ugyanis
az evangélikus tanítóság, a többi felekezeti tanítóval együtt, az
állami tanítókkal szemben a fizetési fokozatoknál, a lakbér meg
állapításánál, kell, hogy legablább a kántoriaknál kapja meg azt,,
ami a kettős munkáért jogosan megilleti.
Hogy milyen sérelem esett a kántor-tanítókon, mutassa az
alábbi példa.
Egy községben tanít két felekezeti tanító, mindegyik 17
működési évvel. Azonban az egyik kántoriakat is tartozik végezni.
Az új törvényszerinti illetménye a nem kántor-tanítónak 1800 k.-na,
a kántor-tanítónak is 1800 k.-na. Ha most a törvény teljesítette
volna a kántor-tanítóság kérelmét s a kántori illetményt legalább
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400 k.-ban is megállapította volna s ennek elkülönítését megen
gedte volna a tanítói fizetésből, lenne a kántor-tanítónak 1800 k.-na
tanítói fizetése s ehez kapná egyházától a 400 k.-na kántori
illetményét. — így azután fáradsága, lekötöttsége kárpótlást nyerne.
Hasonlóképen károsodik az a kántor-tanító is akinek
több illetménye van, mint amennyi, a működési éveit számítva,
a legújabbi törvény szerint megilletné. Ebben az esetben
várakoznia kell évekig, mig eléri azt a fokozatot, melybe fizetése
után bejuthat.
Pl. egy községben van hét évi működéssel olyan tanító,
akinek 2000 k -na tanítói fizetése van, de kántorkodik is. Ennek
a kántor-tanítónak várakoznia kell még 14 évig, hogy fizetésében
emelkedés álljön be, holott, ha, kántori illetményre a törvény
csak 400 k.-át különített volna is el, akkor az a kántor-tanító
már 5 év múlva előlépett volna. Könnyen kiszámítható tehát,
hogy valóságos vagyont veszít el a törvény mostohasága miatt.
Itt azonban felvetődhetik az a kérdés, hogy a kántoriak
esetleges elkülönítésekor a nyugdíjnál beálló csökkenésért hol
keressünk kárpótlást? Könnyű rá a felelet! Minden kántor-tanítót
vegyenek fel kántori illetménye erejéig, a lelkészi nyugdíj-intézetbe.
Ez pedig annál inkább megtehető, mert erre a célra kérhető és
biztosítható volna egy olyan összeg az 1848. XX. t.-c. végrehaj
tására most folyamatba tett tárgyalásoknál az alap számára,
melyből fedezhető volna a tanítók kántori illetménye után járó
nyugdíj is. De enélkül is megoldható lenne, csak jó akarat kell
a tanítók iránt! A kecskeméti kántor pl. tagja a lelkészi nyugdíjegyesületnek, épen úgy tagjai lehetnénk mindnyáján kántori
illetményeink erejéig.
Igenis, mi kántor-tanítók az egyház érdekében is kérjük és
óhajtjuk, hogy a kántori összeget 400—600 koronában dijlevélileg különítsék el a tanítói fizetéstől, mert az iskolák esetleges
államosításakor a kántori illetmény az egyházak tulajdonában
maradna, másrészt a kántor-tanítók hamarább juthatnának maga
sabb fizetési fokozatokba s elégedettebben teljesíthetnék kettős
munkájukat felekezeti tanítóink.
Ezek után elfogadásra ajánlom az alábbi határozati javas
latom :
Ha t á r o z a t i javaslat.
Mondja ki az Evang. Tanárok és Tanítók Egyesületének
Elemi Iskolai Szakosztálya, hogy miután a Zichy-féle legújabb
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tanítófizetési törvéuy 25. §-a csak igen kis részben teljesítette a
kántortanítóság méltányos kérését, továbbra is követeli;
1. hogy olyan esetekben ahol a kántor-tanítónak kifejezetten
van tanítói és kántori illetménye, a kántori teljesen különíttessék
el, még abban az esetben is, amikor a tanítói illetmény nem éri
el az 1000 k.-át s a megmaradt tanítói fizetésből a törvényes
minimumból 1200 koronáig hiányzó összegre kérjen minden egy
házközség fizetés kiegészítést az államsegély terhére. Követeli;
2. hogy olyan esetekben, ahol kántorságot is teljesítő
tanítónak kifejezetteu csak tanítói fizetése van, még ha ez a
tanítói fizetés jóval meghaladná is az új törvényben kinek-kinek
hivatalos működése szerint járó fizetési fokozatot, ott is a kán
toriak végzéséért legalább 400—600 k.-na különíttessék el dijlevélileg az egyház részéről, hogy így kevesbedvén a tanítói
fizetés, hamarabb elérhesse a magasabb fizetési fokozatot a
tanító. Kéri;
3. hogy a két pontban összefoglaltakat az egyetemes egy
ház közgyűlése is támogassa az egházak és tanítók érdekében
még pedig úgy, hogy mind a négy egyházkerületben akként
alakíttassanak át a dijlevelek, hogy a kántoriak ezt legalább
400—600 k.-na állapíttassák m eg; kéri továbbá, hogy a magas
kormánynál is szorgalmaztassék a kántor-tanítósag ezen kérelme.
Kéri végül;
4. hogy a kántor-tanítók kántori illetményük erejéig vétes
senek fel a lelkészt nyugdíj egyesületbe természetesen a nyugdíjilletéknek, megfelelő járulékok fizetésének kötelezettsége mellett.
Cegléd.
Kiszely János.

Ä tanítók fizetésrendezésének sérel
meiről.
Mielőtt a tanítói fizetésrendezés sérelmeivel tételenként fog
lalkoznám, rá kell mutatnom azon nagy csalódásra, mely a tanító
ságot ezen új törvény megalkotásával érte. Az elégedetlenség,
az elkeseredés csak növekedett. Mert nem volt igazuk azoknak,
akik a budapesti tüntető nagygyűlésről lekicsinylőleg úgy nyilat
koztak, hogy ime a 32 ezer főből álló tanítóságból csak két
ezer az elégedetlen, a többi megelégszik a tervbe vett fizetés-

249

rendezéssel. A többség távolmaradása részint ama remény vesz
teségben leli magyarázatát, mely a felfordult politikai viszonyok
ból támadt, részint abban, hogy a csekély tanítói fizetés nem
birja meg a költséges budapesti utazást. Hogy a tanítók fizetés
rendezéséről hozott törvény nem alkalmas az elégedetlenség
lecsillapítására, kitűnik abból, hogy a tanítói gyűléseken min
denütt újból tárgyalják a kérdést. *
Mert hiábavalónak bizonyult a jókor megindított agitatio, a
kérelem, a deputatiózás, a tüntető nagygyűlés, kívánságaink leg
nagyobb részét figyelmen kívül hagyták.
Midőn e kérdést tárgyaljuk, az országgyűlés mindkét háza
által elfogadott törvényjavaslat már szentesítést nyer és így tör
vényjavaslat már szentesítést nyert és így törvényerőre emel
kedett. Kész, szentesített törvénnyel állván szemben, a tanítóság
mást nem tehet, minthogy a kérdést napirenden tartva, követeli
már most a reá nézve sérelmes törvény revízióját, mert addig
nem nyughatik, mig jogos kívánságai, követelései kielégítést nem
nyernek.
Foglalkozzunk tehát mi is e kérdéssel, mutassunk rá azokra
a sérelmekre, melyekkel az új törvény különösen minket, fele
kezeti tanítókat sújt s állapítsuk meg jogos kívánságainkat, köve
teléseinket !
Mily igazságtalan és egyúttal lealázó reánk nézve már
maga az, hogy különbség tétetik „állami“ és „felekezeti“ tanító
között! Nem egyforma-e a képesítés, nem egyforma-e a munka,
melyet végzünk ?
A törvény indokolása erre vonatkozólag így szól:
„Hogyha meg akarom valósítani mind azt a nagyfontostosságú célt, hogy Magyarország minden iskolájában egységes,
erős, ifjú nemzedéket és öntudatos polgárokat neveljünk: akkor
feltétlenül meg kell követelni, hogy a tanítóságot is egységes
szellem és érzés, egy közös eszme felé való törekvés és haza
fias kötelességérzet hassa át: E követelmény első és elengedhetetleu feltételének pedig azt vélem, hogy az összes tanszemélyzet
anyagi ellátása viszonyaiknak megfelelően és végeredményében
egységessé tétessék.“
A követelmény egységessé tétele csakugyan fényesen sike
rült, de hogy az anyagi ellátás tekintetében milyen az egységes
ség, azt az alábbiakból látni fogjuk.
Az új törvény az eddig érvényben volt 1907. évi XXVll.
t.-c.-nek az illetményekre vonatkozó szakaszait hatályon kivül
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helyezi s alapfizetés és korpótlék helyett az egéíz fizetési rend
szert állapít meg. A kezdő javadalmazás 1200 korona. Azután
pedig az állami tisztviselőkre nézve felállított fizetési rendszer
mintájára fizetési osztályokat s ezen belül fizetési fokozatokat
állapít meg.
Úgy a fizetési osztályokba való előléptetés, valamint a fize
tési fokozatokba velő előlépésnél mindjárt szembetűnik az állami
és felekezeti tanítók közti különbség. Ugyanis a kezdő javadal
mazásból a Ill-ik fizetési osztályba úgy az államiaknál, mint a
felekezetieknél a férfi 2 évi, a nőtanító 4 évi szolgálat után lép
tethető elő, már a lll-ik fizetési
osztályból a 11-ikfizetési osz
tályba az államiak 12 évi, a felekezetiek 15 éviszolgálat után
lépnek. A lll-ik fizetési osztály fokozataiban az államiak 4—4
évben, a felekezetiek 5—5 évben lépnek elő s így iovább. Vég
eredményben az állami tanító 40 évi szolgálati ideje alatt 5800
koronával, az állami tanítónő 4200 koronával kap többet, mint a
felekezeti tanító illetőleg tanítónő. Ha még figyelembe és szá
mításba vesszük, hogy az állami tanító családi pótlékot is élvez,
bátran tehetjük fel a kérdést: hol van itt az egyenlőség, egy
ségesség ?
A most dúló balkáni háború kitörésekor olvastam, hogy
néhány évvel ezelőtt egy angol társaság járt Törökországban
tanulmányi úton. Ezen társaság a többek közt látni óhajtotta a
török hadsereget. Az óhaj csakhamar teljesült. Kivezényeltek
egy csapat katonát. Az angol társaság elragadtatással nézte a
gyönyörű ruhában és kitűnő fegyverzettel megjelent daliás vité
zeket s megeiégedésüknek szóval is kifejezést adtak. Ekkor a
kivezényelt csapatok parancsnoka így szólt: „Uraim, örvendek
hogy csapataim megnyerték az önök tetszézét, de még nem
láttak mindent, jöjjenek velem!“ Ekkor elvezette őket a felállított
csapat Il ik, III-ik és IV-ik sorához s így szólt: „Nézzék uraim,
ilyen a török hadsereg!“ Most bámult csak a társaság, mert
azon hátul álló sorokban csupa mezítlábos, rongyos ruháju
katonát látott
Felesleges talán rámutatnom, hogy a török hadsereg és
Magyarország kultur hadserege közt feltűnő a hasonlatosság!
Az események igazolták, hogy Törökország hiányosan
ellátott hadseregét győzelemre vinni nem tudtá. Vájjon a magyar
kulturhadsereg győzelme remélhető-e?
Egy másik sérelme a törvénynek, hogy a férfi és nőtanítók
fizetése közt is különbség mutatkozik, amennyiben a kezdő fize
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tésben a férfitanító 2 évig, a nőtanitó 4 évig marad s a későbbi
fokozatokban is kevesebb fizetést élvez. Az e mellett felhozott"
indokok mind elenyésznek azon nagy és elvitázhatatlan igazság
mellett, hogy „egyenlő munkáért, egyenlő díjazás jár!“
Talán legnagyobb sérelme az új törvénynek, hogy a szol
gálati idő beszámításánál csak az 1893. október 1-től, mint az
1893. évi XXVI. t.-c. hatályba léptének napjától kezdve rendes
tanítói minőségben eltöltött időt veszi figyelembe, sőt a szerzett
jogot, a korpótlékot is megszünteti; de hatályon kivül helyezi
az 1907. évi XXVI. t.-c. 4. §-át is, mely szerint a huzamosabb
ideig egy helyen működő és a népoktatás terén kiváló érdemeket
szerzett hitfelekezeti tanítók részére 200 K. fizetés természetével
bíró személyi pótlék volt engedélyezhető.
Érzi ezen jogtalanságot maga a törvény is, mert a 28. §-ában
személyi pótlékkal igyekszik a sérélmet javítani. De ezen §. oly
zavaros, hogy abból nehéz megállapítani, kik kapnak személyi
pótlékot, kik nem, s még nehezebb kisütni, hogy mennyit
kapnak ?
Azon sérelemmel, hogy a kántori fizetés még mindig nincs
elkülönítve a tanítóitól, — miután az külön tétel alatt tárgyaltatik,
— ezúttal nem foglalkozom.
Nagy sérelem érte a felekezeti tanítóságot a lakpénz meg
állapításával,, mert míg az állami tanítók lakáspénze a fizetési
osztályba való előléptetéssel arányban növekedik, addig a fele
kezetiek lakpénze a fizetési osztályra való tekintet nélkül van
megállapítva s annak nagysága csupán attól függ, hogy az illető
község az 1908. évi XXVII. t.-c. alapján besoroztatott-e és melyik
lakbér osztályba? E szerint a ielekezei tanító lakbére egész
tanítóskodása idején nem lehet magssabb mint 600, 540, 480,
420, 360, 300 és 240 K. holott az államiaké 1000, 900, 800, 700,
600, 500 és 400 K. A számok tehát itt is nyíltan beszélnek!
Mint sérelmet kell még felemlítenem, hogy a felekezeti*
tanítók illetményügyében hozott törvény az igazgatói dijakról
nem emlékezik meg, amiből nyilvánvaló, hogy igazgatói pótlékot
csak az állami iskolák igazgatásával megbízott igazgató-tanítók
részéről biztosít.
Legutoljára hagytam az új törvény azon nevezetes intézke
dését, mely szerint a fizetési osztályokba való előléptetést minő
sítéshez köti. Mi lesz ennek eredménye ? A tanítói függetlenség
teljes letörése. Célja nem más, mint egy fejethajtó szolgai, min
denre felhasználható hadsereg szervezése !
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íme ezekben igyekeztem kimutatni az új fizetési törvény
sérelmét. Nem tudom egyáltalán lesz-e sikere a megindított
mozgalomnak s ha lesz, mikor lesz? de azt látom s tudom,
hogy nyugalom addig nem lesz, mig az egész vonalon teljes
egyenlőséget nem teremtenek. Mert mégis csak elképzelhetetlen,
hogy egy állam, melynek kormánya 30—40 millió koronát áldoz
választási hadjáratra s a katonaság javára egy könnyű szóra
100 milliókat megszavaz, a kultúra munkásaitól sajnálna évennéhány millió koronát.
Javaslom azért:
Mondja ki az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók országos
egyesülete elemi népiskolai szakosztályának gyűlése, hogy —
miután a tanítók fizetésének rendezéséről alkotott új törvény a
tanítók kívánalmainak legnagyobb részét figyelmen kívül hagyja
s így az elégedetlenség lecsillapítására nem alkalmas, — továbbra
is fenntartja a VII-ik egyetemes tanítógyülésnek a tanítói fizetés
rendezésre vonatkozó határozati javaslatát s sürgeti a törvény
nek ily alapon leendő revízióját s követeli a minősítés megszün
tetését.
Tiszaföldvár.
H oreczky B éla
ág. hitv. eveng. tanító.

G yerm ekhalandóság.
Stoli Ernő, az „Ev. N.“ 8. számában közölt cikkének a
végén felhívást tesz közzé, a mai iskola egészségügyi képének
megalkotásához. Az ezen a téren észlelt rövid két évi tapasz
talataimat nagyjában leirom, megtartom azt a sorrendet, amelyet
a cikk írója megszabott.
Iskolámban ivóedény nincsen, s teljesen felesleges is volna.
A tanulók ruházata bizony elhanyagolt; különösen szegé
nyebb szülők gyermekei nagyon piszkosak, mindennap akad
néhány, akit a kúthoz kell küldenem mosakodni. Fürdésről szó
sincs, ők azt luxusnak tartják, de nincs is folyóvíz, amely erre
alkalmas volna.
Az alkohol élvezete az, amely ellen küzdeni nehéz. Bor
termelő vidéken vagyok, a tanulóim szülői kevés kivétellel szőlős
gazdák, akik már a csecsemőnek is bort adnak azzal érvelvén
„hadd erősödjék!“ Egy alkalommal felvetettem osztályomban
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(1—III.) a kérdést: „ki nem ivott még közületek sohasem bort?“
Egyetlen egy sem jelentkezett, tehát mindannyian ittak már.
Pálinkával azonban nem élnek.
A dohányzás is megszokott dolog már a II—111. osztályos
növendékeknél. Búcsú alkalmával egy III. oszt. fiú a cigarettázástól annyira megbetegedett, hogy három napig nem jöhetett
iskolába, s orvosi segélyre szorúlt.
Nagy hiba az is, hogy a gyermekek legnagyobb része
télen hiányosan öltözködik, a legnagyobb hidegben is csak egy
kis vállravetett kendő alatt dideregve jöttek az iskolába. Február
ban, amikor az első napsugár kicsalja az embereket a szabadba,
sok gyermek már mezítláb szaladgál. A gondatlanságnak
következményeképpen egy kis leány ttidőgyuladást, egy másik
pedig torokgyíkot kapott. (Mindkettő már felépült.)
Az egészségügy terén történt visszaéléseknek sok esetben
az iskolafenntartók az okai. Egy teremben 90-nél több gyermek
kel foglalkozik tanítójuk, (mint én is), az olajozatlan padlók
zsúrolására kevés súlyt fektetnek. Évenként 1—2-szer zsúrolják.
Az illemhelyek elhanyagoltak és hiányosak.
Tanköteles gyermekeinknek száma 180, s ezek számára
csupán két ülőt készítettek 1904. évben, amikor a II. tanítói
állást szervezték. Állásom elfoglalásakor azonnal szóvátettem az
ügyet az iskolaszéknél, említettem a j á r á s o r v o s n a k , szól
tam az iskolavizsgáló-bizottságnak is a helyzet tarthatatlanságá
ról, de mindenütt csak azzal biztattak, hogy néhány év múlva
III. tantermet építenek, s akkor majd ezt az ügyet is elrendezik.
Néhány kollégának is elmondtam a dolgot, ők azzal vigasztal
tak, hogy másutt még rosszabb állapotok vannak.
Kívánatos volna, az illetők részéről a rosszabb viszonyok
bemutatása is.
K. J. B.
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Amit az Urnák adhatunk.
Milyen jó falu . . istenáldotta nép,
Mily buzgó, jámbor . . . Nézd! mi drága kép:
Harangszó után templomba mennek,
Vége, hossza, nincs a nagy menetnek . . .
Mily díszbe vagyon apraja nagyja,
A „szombat napot“ mi híven tartja.
S benn a templomban óh ! mennyi a fény. . . ?
Tengernyi gyertya oltár közepén ! —
És még a többi drága ékesség ! . .
Óh ez bizonnyal istenáldotta nép !
Másnap, már dologtévő nap vagyon,
Egy ifjú vándor lép a balsoron.
Valami munkát kérő mesterlegény.
Oly ütött-kopott, éhszinü szegény,
Egyik udvarból a másikba fut:
Ebéd idő — s csöpp leveske se jut.
Egy falat kenyér, fillér adomány,
Nem enyhít szegény ifjú nyomorán.
Ezzel felelnek esdő szavára :
Menjen útjára ! . . . Isten megáldja . . . !
Pharaó álma — : hét sovány tehene
A hét kövéret könnyedén nyelte le —
És óh! te falu! te hat „hétköznapod“
Hogy ne ölné el az egy — „vasárnap“-ot
Templomba kincsed, éked, hordhatod, —
„ I r g a l m a t “ vár „Ö“ és nem — „áldozat“-ot.
Ipolyvece.

B edőkné.
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A z im ádság célja.
Isten léteiét nem h i s z e m, de t u d o m . Amint koszorús
-költőnk oly találóan kifejezte: „Léted világít, mint az égő nap,
de szemünk bele nem tekinthet.“ A puszták tanulatlan fia látja,
érzi a nap fenségét, csudatevő erejét, áldást sugárzó és pusz
tító hatalmát, de távoli sejtelme sincs az égi test mivoltáról.
Hasonlókép hirdeti nékem Isten léteiét minden, mit lelkemben
és körültem a nagy világban észlelek, („a legmagasb menny s
aether uránjai................. a láthatatlan férgek“), amit testem
érzékeivel felfoghatok, de hogy az általam ismert élő lények
melyik osztályába sorozzam azt az erőt, mely a nagy mindenséget létre hozta, fenntartja, igazgatja s a benne működő szám
talan erők töryényeit megalkotta, minő viszonyban áll velem s
az egész teremtett világgal, ezek oly kérdések, melyeknek meg
fejtése az én gyarló, véges, részszerint való tudásom határain
kívül esik.
A természeti körülmények, melyek életemet lépten-nyomon
kisérik, a világ folyásának jelenségei, legkiváltképen pedig nevel
tetésem és az emberek példája azonban határozott k é p z e t e t
hoz létre lelkemben arról a világfentartó erőről s megállapítja a
v i s z o n y t , mely köztem és ő közötte fennáll. Az Isten öröktől
fogva van, mindenható, mindentudó, végeden bölcs igaz, jósá
gos, kegyelmes és szerető atyja minden teremtményének s né
kem is szerető atyám. Az a viszony van tehát köztem s a leg
felsőbb, legszentebb lény közt, amely az atyát gyermekéhez
fűzi. O gondoskodik rólam életem minden körülményei közt,
szeretetteljes figyelemmel kiséri tudtomon kivül lépteimet, őrkö
dik gondolataim s szivem legtitkosabb érzelmei felett, mint a
hogy a gondos atya szemei szakadatlanul gyermeke cselekede
tein függnek sokszor a nélkül, hogy arról a gyermeknek távoli
sejtelme volna. Én pedig, mint a szülőit szerető gyermek, leg
első kötelességemnek tartom az ő törvényei iránt feltétlen enge
delmességet tanúsítani, még akkor is, ha az én gyarló okosko
dásom ezt az engedelmességet feleslegesnek sőt érdekeimmel
ellenkezőnek Ítéli. Abban van legfőbb örömöm, ha akaraterőm
minden érzelmeimet, gondolataimat és cselekedeteimet az Isten
törvényei szerint kormányozza.
Ez a kép — mert fogalomnak a szó bölcsészeti értelmében
nem mondhatom, a világot fentartó legfőbb lény lényegéről,
^tulajdonságairól s a hozzá fűződő viszonyomról nem tudatom-
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nak. hanem lelkem egy másik kpességének: a h i t n e k tartalma,
mely minden teremtett lények közül alkalmasint egyedül a*teremtés koronájának, az embernek adatott meg- De hitemnek a tar
talma épúgy á t h a t j a e g é s z l e l k e me t , lelkemnek összes
erőit, miként tudásom. Miként ismereteimnél fogva világosan,
megdönthetien bizonyosssággal meg vagyok győződve — midőn
ágyas házamban este nyugalomra térek — a felől, hogy a föld
nek saját tengelye körüli forgása idézi elő a nap lealkonyodását,
az éjjeli sötétséget, az egész természet álomba szenderülését
és hogy ez a világ életének megváltozhatlan rendje, ép úgy
meg vagyok győződve hitemnél fogva, hogy szerető mennyei
atyám törvényei szerint végzett napi munkám után békés lesz
pihenésem s ha ő úgy akarja, vidám reggelre virradra újult erő
vel folytathatom rendes foglalkozásomat. Az ő kezében vagyok
éjjel és nappal s az ő akarata iránti engedelmességem jutalma
testi és szellemi jólét, egészség, okosság, lelki vidámság és
akaraterő.
Viszonyom a végetlenséghez — mit közönségesen vallás
nak nevezünk — egy külön életfolyam, mely át meg áthatja,
érzékeimmel felfogható szövedékkel átfonja éltem minden körül
ményeit, viszonyait, melyek engem e világhoz, e világ egyes
lényeihez és jelenségeihez fűznek. E viszonyom a végetlenséghez
gondolatokat, érzelmeket gerjeszt lelkemben, melyek érzéki lé
nyemnél fogva é r z é k i m e g n y i l a t k o z á s t keresnek. Vallá
som arra ösztönöz, hogy éltem bizonyos óráit imával szentel
jem meg.
Mikor az égi sötétségből, melyben emberi ész által ki nem
számítható veszélyek környékeztek, újult erővel fölvirradok,
mikor fáradságos munkám után családom körében mindennapi
kenyeremet megszeghetem, vagy mikor a napi töredelmek végez
tével pihenni térek és mindig, amidőn az élet jótéteményeinek
élvezése áll előttem, h á l á v a l emlékezem meg a mennyei atyá
ról, ki engem és övéimet a veszedelmek közt megőrizett és a
kinek áldást osztó jobbja megád nékem mindent, ami az élet
fenntartásához szükséges.
Mert a jótevő iránti hála oly kötelesség, melynek érzete
világos tudásom szerint szívembe van oltva velem született
(még az állatban is van hálaérzet a jótevő iránt) és a kötelesség
■ teljesítésének tudata n e m k é p z e l t , d e v a l ó s á g o s mennyei
hangulatot gerjeszt kebelemben. Az idegen jótevők iránti hála
is felemel a köznapiságból, annál inkább, ha a hálaérzetet a
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jótevők iránti szeretet s ezeknek viszontszeretete irántam koszorúzza körül, és mennyivel inkább, ha e hálát a mindenható
iránti fiúsági érzet szenteli meg. A hálaérzet kiragadja lelkemet
az önzés szűk korlátái közül, nemesít és azonkívül megőriz
az elbizakodottságból, amely tudom és tudja mindenki, hogy
megaláztatást nem ritkán bukást von maga után.
Hálával borulok le tehát a világ szerető atyjának zsámo
lyára, ha rendkívüli, nem mindennapi szerencse emelt fel kar
jaira. A szerencse angyalának kínos szárnyai elvakítják az ember
szemeit, úgy, hogy nem képes józan higgadtsággal áttekinteni
helyzetét, megfeledkezik a veszélyekről, melyek a világ folyása
szerint akkor is környezik ; megfeledkezik különösen arról, hogy
az ember a legnagyobb szerencsében is gyarló véges lény s
főképen pedig arról, hogy az embert az ő istenalkotta, megváltoztathatlan természeténél fogva a szerencse töméntelen özöne
se elégíti ki; egyedül az Istenben való megnyugvás, a végetlenséggel való egyesülés.
Ha a szerencse váratlan adományát Isten ajándokának
tekintem, ha a féktelenül előtörő örömöt, melyet a szerencse
mosolya lázasan dobogó keblemben fölidézett, mindenekelőtt az
Isten iránti hálában nyilatkoztatom ki, jótékony nyugalom maIasztja hull reám hűsítő harmatként és látásom a vér viharos
hullámzásának csillapodtával megvilágosodik, lelkem megerősül
és érzem — nem képzelem — v a l ó s á g g a l é r z e m, hogy
nem uralkodik felettem az örömnek zabolátlan indulata, nem
ragad szertelenségbe a szerencse vak szeszélye, hanem életbölcseség vezérli gondolataimat azon isteni erő által, mellyel engem
a Mindenható a hozzá emelt hálaadó szózatomra válaszul fel
ruházott.
Mikor pedig a szerencse mostoha arcával fordúl felém,
mikor kegyetlen csapások sújtanak, pótolhatlan veszteség sebzi
szívemet, kinos szenvedés napjai virradnak reám; a végetlen
irgalom és kegyelem örök forrásához fordulok v i g a s z t a l á s 
ért, enyhülésért és erőm fentartásáért. A csapások sürü ostroma
mód felett megalázza az embert, megtámadja kíméletlenül az
önérzetet, minélfogva hajlandó az ember kisebbnek érezni magát
a földön csúszó féregnél. Reményeink eloszlása, törekvéseink
sikertelensége megdermeszti a lélek ruganyosságát, elkedvetlení
tenek és megfosztanak azon erőtől, mely a romokon új alapot
keres és talál új épület felállítására. A hosszú szenvenés kiöli a
lélekből az életkedvet, „darabbá töri a szívet“ s közönyössé
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eszi az életnek még azon örömei iránt is, melyeket a természet
és emberi élet kifogyhatatlanul dús tárháza még a legsúlyosabb
szenvedőnek is bőséggel nyújt.
De ha a Mindenható oltárára hullatom keservem könyeit,
látásom megnyilván villámsugárként hajtja át keblemet a gondolat, miszerint az ő változásokon feiül álló szent akarata küldé
reám e csapásokat, e szenvedéseket. Ő, egyedül csak ő tudja
miért. Így alkotta az ő végetlen bölcsesége a világ rendjét, hogy
a csapásoktól, véletlen szerencsétlenségektől a képzelhető legjámborabb ember se ment. E gondolatban meg kell, meg lehet
nyugodnom. Kell, mert tudom, hogy a föld leghatalmasabb
embere is gyarló tehetetlen porszem az ő mindenhatóságával
szemben. Meg lehet nyugodnom, mivel hiszem, hogy most is,
e csapások, e kimondhatlan szenvedések közt is az ő szeretet
teljes atyai kezében vagyok, kinek kegyelme nem ismer határt
és hatalma mindenek felett való, hogy szenvedéseim könyeit
bármely pillanatban letörölje s életem egész az öröm hajnalát
földerítse. Akárminő nagy hatalom tehát az, mely lesújtott,
hiszem, hogy a kihez esdeklő szavamat fölemelem, „előtte nin
csen nagyság“ és én a világ előtt porba gázoltan és az ő végetlenül szeretett fia vagyok.
Ez a szent gondolat megnyugtatja keblem háborgását s
kiemeli lelkemet a szenvedések hatalmából. Ez a mennyei nyu
galom és e magasság arra képesít, hogy higgadtan tekintsek szét
munkálkodásom romjain. A nyugodtság áldott pillanatában meg
nyílnak szemeim vigasztalás teljes látományra. Íme távol vagyok
attól, hogy minden elveszett volna, fontolóra veszem a világnak
Isten által alkotott rendjét, minélfogva nincs a körülöttünk mű
ködő erők harcában semmi körülmény, semmiféle állapot a
földön, mi örökké tartana, nincs oly szenvedés, mely véget ne
érne, nincs tehát a reménytelenségnek oly sivár pontossága sem,
melyből a világ életét mozgató hatalmak kölcsönös összehatása
folytán zöld fűszál ne sarjadzhatna.
Újra éledek tehát. Erőim felpezsdülnek, könyek közt bár,
fris erővel, új reménnyel fogok munkához, enyhülni érzem szen
vedésemet, keresek és találok örömöket, melyek feledtetik fájdalmimat és meggyőződöm, nem hiszem, hanem hitem erejénél
fogva m e g g y ő z ő d ö m , hogy az Istentől senki se tér vissza
vigasztalás nélkül.
Imában fordulok a Mindenhatóhoz életem kétséges pilla
nataiban, amidőn a sors nagy örömöt igér, vagy nagy szomorú-
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Sággal fenyeget. A bizonytalanság kétségeinek hullámai megren
dítik a lélek nyugalmas egyensúlyát. Az öröm reményének
rózsaszínű felhői közt elfeledek gondolni azon veszélyekre,
amelyek a remény beteljesedésének útjába állanak sőt azt mégis
hiúsíthatják.
Ha pedig veszéllyel fenyegető borulat vonúl fel életem
egész, az ijedelem és a félelem dermesztő hatása alatt látásom
elsötétül, nem veszem azt se észre, hogy a körülmények minő
eszközöket ajánlanak fel a védekezésre. És ha hosszú ideig
kínoz a remegés, erőt vesz lelkemen a kislelküség, lesújtva
érzem magamat a föld göröngyéhez, szemeim látóhatára össze
zsugorodik, elfásul életem minden idegszála s a kitörő veszede
lem nem életerős tölgyet talál, mely dacol a zivatarral, kiforrja
tehát s a letört gályák helyett újakat hajt gazdagabb sarjadzással,
hanem élettelen, megrevesedett fatörzset, melyet a szélvész meg
újulás lehetsége nélkül gyökerestől kiforgat és elpusztít.
De ha a bizonytalanság ideje alatt akár öröm reménye
kecsegtet, akár bánat és veszedelem készülődik ellenem, felemel
kedem lélekben az Istenhez, a buzgóság pillanatában égi vilá
gosság derül reám s a körülöttem nyüzsgő egész világra s a
mennyei ragyogás fényével áttekintve helyzetemet a természet
ama nagy igazságának tudatára jutok, miszerint semmi se biztos
a nap alatt, sem a remények beteljesedése, sem a veszedelem
kitörése. Minden változik minden pillanatban. A legbíztosabban
várt jövő perc alatt jóra vagy roszra fordulhat, az öröm helyett
gyász érhet, a veszedelem helyett szerencse napja mosolyoghat
reám. És ha elgondolom, átérzem, hogy az Isten, a szerető atya,
a bölcs gondviselés szerkesztette így össze a világ alkotmányát,
á h i t a t o s ö n m e g a d á s s a l nyugszom bele a végetlenség
kikutathatlan intézkedéseibe. Lelkemet mennyei nyugalom szállja
meg eloszlatva a kétség izgalmait. Higgadtan, nem közönnyel,
de az örömre fogékony szívvel, a küzdelemre felkészülten nézek
a bizonytalan jövő elé. Érzem és ez érzés égi boldogsággal
telt el, hogy éltem minden pillanatában, búban és örömben
Isten szeme hü atyai gonddal néz reám.
Gyarló az ember, tehetségei még a legtökéletesebbnek is
korlátoltak. És a rövid életpályán — úgy akarta a gonviselés —
számtalan kisértésnek vagyunk kitéve, melyek az embert a bol
dogság útjáról eltántorítani igyekeznek. Valamint a természet
pusztító hatalmai folyton fenyegetik a mezei gazda becsületes
fáradalmainak gyümölcseit, ép úgy olálkodik Lucifer az ember.
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erkölcsi életének virágos kertje körül. Rang, dicsőség, hata
lom, kincs, gondtalan és munkátlan élet, irigység, érzéki gyö
nyörök, boszúvágy, gyűlölködés, kegyetlenkedés gyermekko
runktól fogva egész életünkben úgy szólván folytonosan csábít
gatnak bennünket az Isten törvényeinek megszegésére s nem
egyszer, számtalanszor erőt vesz gyarlóságomon, a hatalmas
csáberő, letérek az igazak ösvényéről, a bűnnek áldozatául
esem.
A sokféle szenvedés közt pedig, mi az embert az életben
érheti, nincs kínosabb a világon, mint a bűntudat, nincs semmi
féle csapás, mely az embert mélyebben lesújthatná, mint a bűn
terhe. Bármiféle szenvedések közt mennyei vigasztalás a nyugodt
lelkiismeret. Az élet legkietlenebb sivatagjában békét, enyhülést
lehelő liget az, hol a lélek megpihenhet s újabb szenvedé
sek elviselésére, újabb harcok végig küzdésére erőt gyűjthet.
De ha az ember az ulolsó menedékét is el hagyta pusztulni,
akkor az élet az ő számára sivár pusztaság, melyen nincs egy
fűszál, nem nyílik az örömnek egyetlen virága, nincs egyetlen
kristály cseppje szomjat enyhítő nedűnek. A bűnös lélek nem
érezhet tettének sikerülte felett szívemelő örömöt, nem talál
enyhülést barátság érzelmeiben, nem lel nyugodalmat a valódi
élet áldott, puha fészkében, sem a jótékonyság nyomán hulló
hálakönyek szivét fel nem vidítják. A bűn tudat előtt be van
zárva a paradicsom kapuja.
E kínos teher súlya alatt szenvedő lelkem szemhatárán
megjelennek a földi hatalmasságok : rang, dicsőség, hatáskör,
népszerűség, vagyon, élvezetek és csábos tekintettel Ígérnek
feledést, szabadulást a szörnyű rabságból, nyugalmat a felhábo
rodott léleknek. Odavetem magamat e bálványok valamelyikének
oltára elé és szolgálok néki összes testi és szellemi erőimmel.
Hűséges és fáradtságos szolgálatom meghozza gyümölcseit:
felebarátaim tisztelete, félelme, sőt becsülése vesz körül, fürődöm
az élvek tengerében és azt gondolom, teremtettem magam,
teremtett számomra az én szabadon választott bálványom
paradicsomot a helyett, melyből a Cherubim villogó pallosa
elűzött.
De nem érzem soha azt i gazi , k r i s t á l y t i s z t a ö r ö 
möt , mely csak az ártatlan szívben terem meg, nincs életem
nek egy pillanta, mikor nem irigyelném azt az utolsó napszá
most, ki szerettei körében nyugodt lelkiesmerettel hajtja fejét
nyugalomra. És mikor tetőpontján állok a dicsőségnek, nép-
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szerűségnek, hatalomnak, mikor testem, lelkem kimerült a bál
vány idegölő szolgálatában, akkor érzem legélénkebben, hogy
minden örömeim, melyekkel bálványom hű szolgálatomat jutal
mazta, nem egyebek szemkápráztató üres semmiségeknél, melyek
nek valódi értéke nincs. Érzem, hogy én nem a bálványok kép
mására vagyok teremtve. Minden hasztalan, nincs e világon
semmi, mi lelkemet tökéletesen kielégíthetné egyedül az a végetIen hatalom, az a végetlen szeretet, a mennyei atya, kinek egy
szikrája él az én lelkemben is.
Leborulok oltárod előtt, örök jóság, bűnbánó lélekkel és
gyermeki bizalommal. Megalázom előtted szívemet, magamba
szállók, lelki szemeim elé idézem tetteimet, gondolataimat egész
múlt életemet és abban a hitben, hogy birám előtt semmit eltit
kolnom, vagy szépítgetnem nem lehet, őszintén beismerem,
hogy számtalanszor vétkeztem Isten ellen, felebarátaim ellen, ön
magam ellen. És íme, mikor bűneim tudata s bünbánatom mély
sötétséggel vesz körül, mennyei világosság lobban fel előttem,
megnyílnak szemeim, látom a szeretet atyjának irgalomosztó
fenséges arcát. Érzem, hogy roskatag testemet égi kezek emelik,
megvirrad bűneim éjjelén a bűnbocsánat ragyogó hajnala, tes
tem s lelkem újjászületik, megtértem, megigazultam, feltámadtam
és új erővel, megifjulva, önmagámmal, a világgal, Istenemmel
kiengesztelődve lelki vidámsággal, hála zsolozsmát zengedezve
távozom oltárodtól mindenható atyám mindennapi foglalatossá
gomhoz.
Ez a szent érzés, mely őszinte bűnbánatom folytán keblem
ben fakadt, ez a béke s kimagyarázhatlan nyugodtság, mely
egész lelkemet eltölti, ez az erő, mely akaratomat megedzve a
gyarlóság elleni küzdelmemet megkönnyíti, kétségtelenül bizo
nyítja, hogy az óriási változás lelki életemben nem tünékeny
szemfényvesztés, h a n e m e l v i t á z h a t l a n v a l ó s á g , a min
denható Isten és a gyarló ember közt tényleg öröktől fogva
fennálló valódi viszonynak százszor és ezerszer meg-megújuló
kinyilatkoztatása. Bűntudatom nyomasztó, sorvasztó terhétől
semmi egyéb egyedül őszinte, töredelmes bűnbánat szaba
dít meg.
Hitem szerint az Isten végetlen bölcs s változhatlan. Buzgó
imámnak célja nem lehet tehát az Isten elhatározásának meg
változtatása vagy az ő haragjának kiengesztelése. Nem, az én
lelkem óhajt ő hozzá fölemelkedni, hogy róla szerencsében ön
mérsékletet tanuljak, szenvedéseim közt vigasztalást találjak,
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gyarlóságaim 'feletti uralomra erőt nyerjek és a szerencsétlen
ségek közt meg tudjak nyugodni az ő szent akaratában. És
habár számtalanszor megtörténik, hogy buzgó könyörgésem
után is rám zúdul a veszedelem teljes erejével, nem zúgolódom,
hogy az Isten nem hallgatta meg kérésemet, nem rendül meg
hitem az ő végetlen bölc^eségében és jóságában, hanem megerősült lélekkel, megnyugvással ürítem ki a szenvedés ürömpoharát, mert megingathatlan hitem szerint mind jó, amit Isten
ítészen.
Sass János.

E ste
Hűvös esti szellő lengeti az ágat
Nem irigylem én a madártól a szárnyat;
Képzeletem gyorsabb, mint a gólya, fecske,
Hozzád száll jó anyám, elhagyatott este,
Csillag fényes este.
*
Hűvös szellő rejtsd el panaszos szavamat,
Vigasztald meg szegény, szenvedő anyámat!
Mondd meg neki, hogy én imádkozom esdve,
Térden állva, csendes, holdvilágos este,
Érte, ő érette.
Fodor Jószef.

Aforizm ák.
Istent kereshetünk ésszel, de csak szívünkkel találhatunk rá.
B. E ö t v ö s József.
*
A kétségbeesés a legvalódibb atheismus.

J e a n Paul,

Kinek szíve jóra bátor s nem hamis,
Tenni rosszat nem tud, még ha akarna is.
Va j d a János.
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Aki önnön társaságát
Mindörökké kerüli,
Vagy ismeri silányságát,
Vagy magát nem becsüli.
*

K i s f a l u d y Sándor.

Jó embernek jó utat sugalmas ösztöne mutat.
*

Kétségtelen, hogy sokkal fontosabb, mint fogadja az ember
sorsát, — mint az, hogy milyen sors, melyben részesül.
*-

Mit sem tart a bölcs a földön nehezebbnek,
Mint szívből örülni e rövid életnek.
*
A t ü r e l e m rózsát terem, az é l e t r e v a l ó s á g pedig
leszakítja.
H e r c z e g Ferenc.

Egyesületi

élet.

Az evang. tanárok és tanítók orsz. egyesületének f.
évi május 13 án és 14-én Szarvason tartott gyűlései.
Minden tekintetben sikerült gyűlése volt az evang. tanférfi
aknak Szarvason, az evang. tanintézetekben gazdag városban,
mert várakozáson felül szép számban jelentek meg az egyesületi
tagok, úgy, hogy épen ennek köszönhető a gyűlések fényes
sikere és az így hozott határozatoknak imponáló erőssége. A
népes gyűlésre a szarvasi evang. tanárok és tanítók bízvást szá
míthattak, mert előzőleg már tömegesen érkeztek a megjelenést
béjelentő levelek s épen ezért oly kifogástalanul oldották meg
nehéz feladatukat a rendező tanárok és tanítók, hogy a gyűlések
lezajlása után eltávozók az ország minden részébe elvitték annak
a páratlan szíves vendéglátásnak hírét, amelyben az egyház és
a város közönsége részesítették az odasereglő vendégeket.
Hogy mennyire figyelmes rendezés volt, mutatja az a való
ság, hogy nappal és éjjel érkező utasokat állandóan városi és
magánfogatok várták a vasútállomás előtt és szállították a részükre
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kijelölt szállásra, ahol mindenki kellemesen lepődött meg, mert
valamennyiöknek előkelő, úri házaknál biztosítottak kényelmes
otthont rövid ott tartózkodásuk idejére. Természetesen azoknak,
akik bejelentették magukat idején.
Külön megörökítésre méltó dolog az is, hogy a rendező
ség nem tett különbséget tanár és tanító testvér között. Egyenlő
előzékenységgel gondoskodás történt mindenkiről. Ez jóleső
érzéssel töltheti el azon kartársainkat is, kik nem lehettek jelen
— bizonyára a nagy távolság és a vizsgái elfoglaltságuk miatt —
ezen a gyűlésen. A meglepetések sora még fokozódott a komoly
szakosztályi gyűlések alatt a tornacsarnokban tízóraira terített asz
talok mellett.
Hogy pedig az egyesületi tagoknak a két napig tartó gyűlésezés idején némi felüdítő szórakozásuk is legyen, a gondos
intézők hangversenyt is rendeztek, mely igazán kedvre hangolta
a közönséget figyelemmel összeállított és kifogástalanul előadott
számaival. A hangverseny végeztével az Árpád vendéglőben volt
az ismerkedési estély, hol az ország minden részéből egybesereglett tanítóság vidám hangulatban tárgyalta a nap eseményeit.
Ugyanebben a vendéglőben volt másnap a közgyűlés tagjai szá
mára a város és az ágh. ev. egyház által adott közebéd, melyen
számos felköszöntő hangzott el. A kegyelet adóját is lerótta az
egyesület, amennyiben megkoszorúzta T e s s e d i k S á m u e l és
V a j d a Pé t e r , a szarvasi főgimnázium hires tanárainak sírját.
S ha még azt is megemlítjük, hogy 15-én kirándulás volt Mező
hegyesre, akkor elmondhatjuk, hogy az ott megjelent egyesületi
tagok amellett, hogy munkájukkal használtak a köznek, egyéni
tudásukat is gyarapították.
Ezekből is láthatja az evang. tanítóság, hogy ebben az
országos egyesületben szívesen látott testvérek vagyunk, hol
épen olyan eredményes munkát fejthetünk ki, mint egy külön
álló országos evang. tanító-egyesületben elérhetnénk. Nem aka
dályoz munkánkban senki, sőt mindenki segítségünkre siet, ha
arra szükség van. Érthetetlen azért sok kartársunknak az a
közönye, mellyel a legjobb úton haladó egyesületünkről tudomást
sem akarnak venni. Mit csináljunk velők? Sajnáljuk őket Tamás
kodásukért f Most pedig nézzük, miképen folyt le szakosztályi
gyűlésünk?
Az elemi iskolai szakosztály ülését, mely a tanítóképző
dísztermében volt, 9 órakor nyitotta meg Al e x y Lajos ceglédi
nyug. igazg. tanító szakosztályi elnök a dísztermet zsúfolásig
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megtöltő s a tárgyalásra kitűzött pontokat mindvégig nagy
érdeklődéssel hallgató tanítóság fjgyelme közepette. Megnyitó
beszédében az elnök különösen azt emelte ki, hogy az evan
gélikus tanítóság tömörülésével nem önös célokért kívánja jogait
tágítani, hanem a munkából, az evangélikus iskola régi fényének
fejlesztése munkájából akarja a tanítóságot is megillető részt ki
venni. Ne kényszerítsék, hogy parancsszóra dolgozzék, mert mig
ez egyrészt megalázó: eredménytelen munka is. Már pedig, hogy
evangélikus egyházunk gyarapodjék, fejlődjék, minden munkás
kezet örömmel kell fogadnia, a tanító munkásságát kétszeresen.
A megnyitó beszédet — melyet egész terjedelmében, továbbá a
határozati javaslatokat a gyűlés jegyzőkönyvét lapunk legközelebb
számában fogjuk a szerkesztőség engédelmével leközölni — nagy
tetszéssel fogadta a hallgatóság.
S a s s I s t v á n somogysurdi tanító határozati javaslatának
tárgyalása következett „Egyházi képviseltetésünkről az egyház
kormányzat valamennyi fokozatán“ címen, melyet az elfoglaltsága
miatt jelen nem levő előadó helyett L a c z ó E n d r e békés
csabai tanító ismertetett. Ismételten kimutatta, hogy a tanítóság
az egyházkormányzatban nem jut megfelelő és őt jogszerin
megillető szerephez. Javaslatában követeli, hogy a tanítóság minden
fokozatban méltányos képviselethez jusson. A szakosztály azzal
fogadta el a javaslatot, hogy azt, a múlt évben benyújtott, de
elintézést nem nyert ugyanazon tárgyú javaslatával együtt ter
jeszti fel az Egyetemes Egyház közgyűléséhez. Szakosztály
elnökünk figyelmeztetésére pedig még azzal is megtoldatott a
javaslat, hogy a tanító kiküldöttek, mint eddig, ne egy, de leg
alább 3 évre választassanak, mert lehetetlenség évről-évre új
embernek, a körülményekkel és szokásokkal teljesen ismeretlen
nek, az össztanítósag érdekében eredményesen közre munkál
kodni, a legfontosabb közkormányzati iskolai ügyek tárgyalásában.
Elnök eme indítványát teljesen magáévá tette a gyűlés.
K i s z e l y J á n o s ceglédi tanító abbeli indítványát, hogy
olyan esetekben, ahol kifejezetten van tanítói és kántori illet
ménye a tanítónak : a kántori teljesen különíttessék el és hogy
olyan esetekben, ahol kifejezetten csak tanítói fizetése van a
tanítónak, bár kántorságot is teljesít, az egyházak dijlevélileg
biztsítsanak legalább 600 korona évi kántori járulékot s amenynyiben így a nyugdíjnál sérelem érné a tanítókat: a lelkészi
nyugdíiegyesületbe vétessenek fel kántori járulékuk erejéig, szin
tén egyhangúlag elfogadta a gyűlés.
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H o r e c z k y Bé l a tiszaföldvári tanító határozati javaslatát
hasonlókép változatlanul elfogadta a gyűlés, melyben igen ügye
sen kimutatta, hogy a legutóbbi Zichy-féle tanítói fizetés rende
zési törvénnyel nem hogy nem kevesbedtek, de szaporodtak a
tanítók sérelmei.
P a t a k y J á n o s szarvasi és Mü l l n e r M i h á l y pozso
nyi tanítók külön-külön is kimutatták a mai nyugdíj törvény tart
hatatlanságát s a VII. egyetemes gyűlés által már elfogadott pon
tokat, egynéhány pont módosításával, a szakosztályi gyűlés is
magáévá tette.
Következett P e r é n y i R e z s ő aszódi tanító „A tanítók
jogait védő országos bizottság szervezése,“ „A tanítói mellékfoglalkozások díjazása“ és „A tanítók szolgálati pragmatikája“
tárgyában tartott előadása, melyeknek rövid ismertetése után
előterjesztett határozati javaslatát szintén egyhangúlag fogadta el
a tanítóság.
Végezetül a betegsége miatt meg nem jelent Kr u g Lajos
soproni tanító munkáját: „Mikor teljesítik feladatukat iskoláink
nemzetiségi vidékeken“ olvasta fel P i 1i s z ky J á n o s szarvasi
kartárs, kinek a felolvasásért, szerzőnek pedig tartalmas munká
jáért szavazott köszönetét a gyűlés.
Délután 3 órától 6-ig választmányi ülés volt, melyen szak:
osztályunk elnöke előterjesztette a délelőtti gyűlésen elfogadott
javaslatokat. Ezeket ugyancsak másnap a közgyűlés szintén magá
évá tette azzal, hogy Szakosztályunk összes javaslatait az Egye
temes Egyház közgyűlése elé felterjeszti.
Gyűlésünkön több olyan egyházi előkelőség is résztvett,
kik az egytemes tanügyi bizottságnak tagjai s akik készséggel
kijelentették, hogy jogos kérelmeinket illetékes helyen szívesen
részesítik majd a kellő támogatásban.
így tehát nagyon jó rendben indulnak dolgaink s reméljük
a legjobbat; csak dolgozzék ki-ki tehetsége szerint az egyesület,
érdekében minél többet s ne hallgasson a rosszakaratúak szán
dékos, erőltetett és hamis okoskodásra, ferdítésére — és a jól
megkezdett munka sikerét kockáztató szőrszálhasogató „csak
azért is“ izgatásaira.
Kiszely János.
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I r o d a l o m .
Olvasókönyv az evang. népiskola IV. osztálya szá
mára. Szerkesztették: Ka p i G y u l a és P a p p J ó z s e f .
Kiadta a Franklintársulat. Épen most került ki a sajtó alól szer
zőknek ezen evang. és hazafias szellemben irt újabb olvasó
könyve, mely az osztott népiskolák számára szétválasztott olvasó
könyveik közül immár a harmadik kötet. Közelebbről bővebben
foglalkozunk vele. Most csak annyit említünk meg, hogy ez az
olvasókönyv a IV. osztály földrajzi anyagát olyan formában dol
gozza fel, hogy az a külön földrajzi kézikönyvet is pótolja. Fel
dolgozza továbbá a nyelvtani anyagot is, mint a II. és III. osz
tály számára készült olvasókönyveikben is találjuk. Akiadóhivatal
mutatvány-példánnyal készséggel szolgál.
Theológiai szaklap. Szerkeszti Ra f f a y S á n d o r . Az
ez évi 1—2. számnak főbb cikkei: Tanulmányok a skót vallásos
nevelés történetéből. Imre Lajostól. Kálvinizmus és demokrácia.
Sebestyén Jenőtől. Zsinati előmunkálatok. Wágner Gézától. Eckehart
mester élete és tanítása Szelényi Ödöntől. Pilátus cselekedetei.
Raffay Sándortól.
Iskolai ünnepeink. Szerkeszti S z e n t g y ö r g y i D é n e s .
Megjelent e tanügy szépirodalmi folyóirat III. évfolyamának 7.—8.
száma, melynek gazdag tárgysorozatában találunk emlékbeszédet
s verseket Erzsébetünnepélyre, március 15-kére, ezeréves ünne
pélyre, madarak és fák napjára, október hatodikára, továbbá
köszöntőket s egyéb alkalmi verseket, a lap élén pedig érteke
zést a gyermekek szinházjátékáról.
József története. Verses elbeszélés. Irta Ki s s B é l a ev.
lelkész. A tiz fejezetből álló elbeszélést igen sikerült versezetben
irta meg a szerző s müvével a népnek és ifjúságnak minden
tekintetben érdekes, tanulságos és valláserkölcsi szempontból is
hasznos olvasmányt nyújtott. E könyvnek nem volna szabad hiá
nyozni az ifjúsági könyvtárakból, mert első sorban az ifjúság
számára nyújt valláserkölcsi szempontból is hasznos figyelmez
tetéseket. Ajánljuk olvasóink figyelmébe a munkát, mely a szerző
tulajdona. (Bácsfalu, u. p. Türkös, Brassó megye.) Ára fűzve
1 korona, vászonkötésben 1 K. 40 fillér.
Az ág. h. ev. osztatlan népiskolának hetekre részle
tezett tananyagbeosztása. Az egyetemes tanterv és utasítás
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alapján több munkatárs közreműködésével összeállította és sajtó
alá rendezte K o c z o r M á r t o n ev. tanító. Kiadja a dunántúli
^vang. egyházkerület. Ez a gyakorlati irányú munka a napokban
kerül ki a sajtó alól. Majd még foglalkozunk vele.

Y egyesek.
Az érdem elismerése. A Magyar Tudmányos Akadémia
dr. S c h n e l l e r I s t v á n volt pozsonyi theol. akadémiai igaz
gatót, jelenleg kolozsvári egyetemi tanárt, az Akadémia rendes
tagjává választotta.
Tanító gyűlés. A bácsi evang. egyházmegye tanítóinak
egyesülete május hó 14-én Cservenkán tartotta évi közgyűlését.
Iparostanonc Otthon Nyíregyházán. Az iparos tanonc
otthon felügyelő bizottsága a legutóbb tartott alakuló gyűlésén,
melynek elnöke K o v á c s I s t v á n kir. törvényszéki elnök volt,
az igazgató tisztségre egyhangúlag R u h m a n n A n d o r ág. h.
ev. elemi népiskolai és kereskedő tanonc iskolai igazgatót hozta
javaslatba. Az emeletes iparos tanonc otthon Nyíregyháza város
és az Országos Gyermekvédő Liga áldozatkészségének köszöni
létéi, melyhez, mint fontos jóléti intézményhez nagy reményeket
fűz Nyíregyháza városa Szabolcs megyével együtt.
Könyvrendelés. A Luther-társaság által a népiskolák részére
contemplált könyvtypusokból a nyíregyházi ág. h. ev. tanítótestület a
111-ik typusból 1 példányt s a Il-ból 19-et rendelt meg. E megrende
lést azonban a Luther-társaság kénytelen evidenciában tartani
mindaddig mig a 7 megrendelőhöz újabb rendelők nem sora
koznak. Ez indolenciából kifolyólag joggal kérdezheti a nyíregy
házi tanítótestület, hogy a többiek hová fordítják a felvételi dijat.
Miért sajnálják az ifjaktól az életnek e néma mestereit, a jó és
tanulságos könyveket, a nemes szórakozást?
Gyengeelméjüek oktatása. A borosjenői gyógypedagógiai
nevelő és foglalkoztató állami intézetben a jövő tanévtől több
gyengeelméjű és gyengetehetségü növendéket vesznek fel. Sze
gény sorsúak ingyenes elhelyezést nyernek. A feltételekre vonat
kozóan felvilágosítást ad az érdeklődőknek az intézet igazgatója,
Csapó György.
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— mint Farkas esperes úr mondá — nem lekicsinyelt pálya,
mert az érdemet éppen úgy megtalálják és jutalmazzák itt is,
mint más pályán. S az ilyen férfiú valóban méltó is az ünnep
lésre, mert ő még most is azt vallja: „Uram a te igád felette
gyönyörű, a te terhed kellemetes, könnyű.” Igen, a munka
dicsőítése, nemesítő hatásának bizonysága az ő csendes, egy
szerű élete.
Az üdvözlő beszédekre az ünnepelt külön-kiilön válaszolt meg
hatva és az őt mindenkor átható szeretet hangján.
A szónokokkal és barátokkal együtt mégegyszer kívánjuk
szeretett elnökünk, kedves jó Farkas bátyánk, hogy a jó Isten
sok-sok éven át éltessen erőben, egészségben; kívánjuk, hogy
minél hosszabb időn át légy még a mi vezérünk és példaképünk.
Ugyancsak a gyűlési tárgyalás megkezdése előtt Molnár
Sándor alelnök egyesületünk elismerését és üdvözletét tolmácsolja
másik két érdemes kartársunknak: Hajas Kálmán büki és Szíj
Lajos farádi tanítóknak, kiket a megye a társadalmi téren is
kifejtett hasznos munkásságukért 250—250 korona jutalomban
részesített.
A két kitüntetett nevében a szívélyes szavakért Hajas Kálmán
mond köszönetét.
Ezután vette kezdetét a tárgysorozat egyes pontjainak tár
gyalása.
Elnök olvassa évi jelentését, melyben behatóan foglalkozik
az elmúlt év minden olyan mozzanatával, mely a tanítóságot
érdekli s a tanüggyel vonatkozásban van. Különösen elismerés
sel szól az „Eötvös-alapról” és a tanítók „Segélyegyesületéről”
s kéri egyesületünk tagjait ezek támogatására.
A kimerítő jelentésért köszönetét szavaztunk s kimondtuk,
hogy egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétessék.
Dr. Ajkay Béla díszelnökünk egyesületünk céljaira ez év
ben is 10 koronát adományozott, melyet hálás köszönettel vettünk
és nyugtáztunk.
A Dunántúli Zenepártoló Egyesületnek azért, hogy vala
melyik szegényebb gyülekezet részére egy új egyetemes korálkönyvet ajándékozott, jegyzőkönyvi köszönetét szavaztunk. A koráikönyvet Répceszemerének Ítéltük oda.
A múlt évi közgyűlés, továbbá a fiókértekezletek jegyző
könyvei felolvastattak és hitelesíttettek.
Kiss Lajos kartárs ismertette az „Eötvös-alap” módosított
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Miniszteri rendelet közoktatásunk egységessége
ügyében. A vallás- és közokt. miniszternek erre vonatkozó
rendelete így szól : „Az oktatás és nemzetnevelés érdeke egy
aránt kívánatossá teszi, hogy a középiskolai tanárság folyton
figyelemmel kisérje azt is, ami a növendékek tudását és lelki
életét megalapozó iskolákban : az elemi népiskolákban történik,
hogy így a közoktatás egyes fokozatai kölcsönös érdeklődéssel,
egymás nemes törekvéseit ismerve egymást nem ötletszerüleg,
hanem rendszeresen támogatva, külön-külön és együttesen közre
működjenek abban, amit hivatalbeli elődeim a tantervben ideális
célként rég kitűztek, hogy ugyanis közoktatásunkat az elemi
iskolától kezdve a főiskoláig az egységesség és összhang szelleme
hassa át. Hogy a kívánt és jelzett kapcsolatot elősegítsem az
elemi iskola és a középiskola között és hogy a középiskolai
tanárság a népoktatás és nevelés fejlesztésére irányuló törekvé
sekről és az a téren fölmerülő reformeszmékről s életbe lépte
tett újabb vívmányokról mindenkor tájékozódhassák, ezzel egy
idejűleg elrendeltem, hogy a vezetésem alatt álló minisztérium
szerkesztésében megjelenő Néptanítók Lapja díjmentesen az
összes hazai középiskoláknak újból megküldessék. Azon remé
nyemnek adok kifejezést, hogy a középiskolai tanárság átérezve
jelen rendeletemben kifejtett célzatnak társadalmi kihatását: célom
elérésében nemes lelkesedéssel fog támogatni.“ — A lenagyobb
örömmel üdvözöljük a miniszter úrnak e nagyon is időszerű és
hiányt pótló rendeletét. Reméljük, hogy csakhamar követi olyan
intézkedés, mely a középiskolák alsó osztályai és a népiskola
tanítási módszerét összhangzásba hozza.

Megjelentek új T a n t e r v f ü z e t e i m
ä 65 fillér. Felvilágosítást szívesen küldök.
R u z s i n s z k y L á s z l ó kántor-tanító.
Gyón, Pestmegye.

fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON
177-77.

1 lite r Fónagy-féle dustless
1 darab bekenó'szerszám
1 darab piassava-seprő

m. K 1,—
K 1,—
K 1.60

Fizetendő tetszesszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
U tasítások kívánatra bérm entve
detnck.

megkiil-

Fonagy-féle dust ess gyá", Budapegt, lv.
ERDŐS JÓZSEF ES TÁRSA
26/e
Orgona- és harm o n iu m g y ar.
Gőzeró'hajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Pia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

H A RMOW III M Ó K Á T
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r s z e r in t
----- :— l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t
~

P A JK R

R E Z S Ő és X S A
BUDAPEST,

X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé,
ö évi jótállás.
Á r je g y z é k in g y e n é s b é r m e n tv e .
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
l'eilnlos harm o n ln m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t é i m in d en n ag y ságban p o n to s org o n a—
mé r e t e kke l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y a k o rló org o n ák . -<=*—

Tanét őknek külön százalék-engedmény. (K érjen á r je g y z é k e t pianók és p ia n in ó k r ó l).

A la p ittá to tt: 1 8 6 7 . év b en .

ANQSTEE

J. és F I A

orgona- és harm onium -gyár
PÉC SETT.

E lek tro m o s é s fu jta tó g é p e k . — L égnyom atu é s e le k tr o m o s
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b kivitelben.!

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

A F r a n k lin -T á r su la t kiadásában B u d a p esten
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:
AZ

E ngedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyete
m es közgyűlése; 1912. évi közgy. jegyzőkönyv 60-ik pont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
\

Kapi Gyula és P app J ózsef. Á b é c é é s o lv a s ó k ö n y v . Ötödik
kiadás. Kötve_____________ _________________________ 50 fillér.

— K é p e s o lv a s ó k ö n y v . A II. és III. osztály számára. T izen
kettedik kiadás. K ö tv e _________________________ ____ 80 fillér.

— O lv a s ó - é s t a n k ö n y v . A IV., V. és VI. osztály szamára.
T izenkettedik javított kiadás. K ötve,__________ 1 K 80 fillér.

— L e s e b u c h für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen
L esebuch deutsch bearbeitet von Karl F rühwirth. Zweite
um gearbeitete Ausgabe. K ö tv e ____________ _____ 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és P app J ózsef. O lv a s ó k ö n y v a II. osztály számára.
—
—
—

K ö tv e___ __________________ __________ ____„ „ ____ 68 fillér
Ugyanaz a III. osztály számára. K ö tv e ________ _ 88 fillér.
« a
IV.
«
«
________ Sajtó a l a t t .
a
azV /V I.
«
«
________ E l ő k é s z ü l e t b e n .

T an k ön yvü l v a ló a lk alm azás céljáb ól sz ív esen küldünk m utatványpéldányt m indazok n ak , kik ezirán t lev elező la p o n hozzánk fordulnak.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. junins-Julins hó.

1 2 —14. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a s z e rk e sztő i é ih e z (Sopron)
küldendő k .

felelős szerkeszti és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lő fizetési á r a : egész é v re
8 k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n eg y edévre 2 korona.

Z sin ati képviselők választása.
Mélyen tisztelt Tanítóegyesületek!
Kedves Tanítótársaim !
Egyetemes egyházi-felügyelőnk a zsinati képviselők válasz
tása tárgyában szétküldött felhívása minden egyes gyülekeze
tünkbe eljutott és így tudomástok van igen tisztelt Tanító
testvéreim mindnyájatoknak arról, hogy az Egyház-Alkotmány
168. §-sa értelmében nekünk tanítóknak is jogunk van egyházkerületenként egy-egy zsinati képviselőt a magunk sorából
választani. A 174. §. pedig meghatározza ennek a képviselő
módját ekképen.
„Az elemi iskolai tanítók képviselőjét, egyházkerületenként,
az illető egyházkerület elemi iskoláinál alkalmazott tanítók
választják.“
»Választható pedig minden ágost. h. evangélikus tanító,
ki felekezeti elemi iskolánál van alkalmazva, tekintet nélkül arra,
hogy az egyház egyetem melyik elemi iskolája az, a melynél
alkalmazva van.*
«Az egyes egyházkerületek elemi iskolai tanítói, egyház
megyénként, az esperesnek vagy megbízottjának eluöklete alatt
állapítják meg a zsinati képviselőre vonatkozó szavazatukat
[s ezt az elnöknek s az ezen alkalomra választott jegyzőnek
aláírásával, valamint az illető egyházmegye pecsétjével ellátva, az
egyházkerületi elnökséghez, zárt borítékban beküldik.“]
„175. §., Szavazategyenlőség esetében, úgy a főiskola, közép
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iskola és tanítóképző intézet tanári testületének, mint az egyes
egyházmegyék elemi iskolai tanítóinak, zsinati képviselőválasztás
végett tartott gyűlésén, sorshúzás dönt.«
Az aláhuzottak megszabják a Zsinati tanító-képviselőinek
választási formuláját, a melytől csak annyiban van eltérés, hogy
nem kell a tanítóknak valóságos gyűlésre egybe seregleniök,
hanem elég, ha az esperes vagy megbízottjához mindenki külön
zárt és lepecsételt borítékban beküldi a maga szavazatát, amelyet
azután az esperes vagy helyettese által kitűzött napon, az esperes
vagy helyettese lakhelyén, vagy ennek szomszédságából behivott
egy tanító, jegyző és két bizalmi férfiú, szintén lehetőleg tanítók
jelenlétében fölbont ez a bizottság és a 174. §-ban bekerített
jelzés alatt közölt módon az egyházkerületi püspök úrhoz
beküld.
Bábeli zűrzavar áll elő azonban ezekből az egyházmegyénkinti szavazatokból, ha minden egyházmegye tanítósága más
más tanítóképviselőre adja szavazatát minden összebeszélés és
megállapodás nélkül.
Országos evangélikus Tanítóegyesületünk idei Szarvason
tartott közgyűlése lett volna hivatva ez irányban a kellő tájékoz
tatás megadására. Mivel azonban még ekkor nem volt a zsinat
egybehíva, csak magánbeszélgetés keretében történhetett meg ez
s erről a magánbeszélgetés megállapodásáról, mely azonban
Szakosztályunk tagjainak általános helyeslésével találkozott, van
szerencsém tudomására adni igen tisztelt Tanítótársaimnak, szíves
engedelmükkel tehát nem szakosztályos tag tanítítótestvéreimnek
is, hogy a leghelyesebb volna Szakosztályunk alelnökeit, orszá
gos egyesületünk bizalmából egyházkerületeink élére állított
érdemes karársainkat, a zsinati képviselőséggel is megtisz
telnünk.
Ezek a férfiak: Sass István somogysurdi kartársunk és
dunántúli alelnökünk, — Freuszmuth Frigyes pozsonyi kartár
sunk és dunáninneni alelnökünk, — Kubacska István nyíregy
házi kartársunk és tiszai egyházker. alelnökünk, — Dankó Samu
szarvasi kartársunk és bányakerületi alelnökünk.
Ismétlem, hogy be kell várnunk az esperes urak intézkedé
sét a szavazás megejtésére, mert az E. A. 17. §-sa csak azokat
a szavazatokat tartja érvényeseknek, melyek egyházmegyénként
az esperesnek vagy megbízottjának elnöklete alatt lettek fel
bontva. • Ezek az intézkedések azonban nem késhetnek sokáig,
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mert a kerületi gyűlések is küszöbön vannak. Jogában áll azon
ban minden egyes kartársunknak minden külön felhívás nélkül
is beküldeni a maga külön borítékba zárt és saját gyűrűjével
vagy más pecsétnyomójával lepecsételt szavazatát már előre is
az illetékes esperesi hivatalának.
Nincsen joga azonban zsinati képviselő választásra az esperessegi tanító egyesületi gyűléseknek, megállapodhatnak ugyan
ezeken a gyűléseken valakinek személyében, de külön-külön
egyenként kell beküldeniök az esperes úrhoz lepecsételt és saját
kezűig aláirt szavazatukat. Jó lesz, ha mindenki előre elkészíti a
maga szavazatát ekkképen: Fél ív papirosra felírja ezeket:
Az Egyetemes Felügyelő úr által 1913 és következő
évekre összehívott Zsinati alkotmányozó Gyűlésre az E. A. 168.
és 174. §-sai alapján biztosított tanítóképviselő küldési jogom
szerint, a bányai (dunáninneni, dunántúli, tiszai) egyházkerület
tanítóképviselőjéül p. o . : Dankó Soma szarvasi tanítótársamra
adom szavazatomat.
K e l t ........................
Nemes János
abonyi evang. tanító.

Ez a félívre irt szavazat kettős borítékba zárandó. Az első
boríték lepecsételendő és akár a pecsét fölött ráírandó: p. o .:
Nemes János abonyi ev. tanító szavazata Zsinati képviseló're.
A második boríték csak beragasztva, pecsét nélkül foglalja
magában a fenti szavazatot s ezután erre a külső borítékra kell
ráírni az illetékes esperes lelkész és egyházmegyei elnök cimét
és természetesen az általa kitűzött határidőn belül póstán neki
elküldeni.
Ne vegyék rossz néven igen tisztelt Tanítótestvéreim, hogy
ilyen körülményesen informálom Önöket a zsinati választás megejtéséről, de élénk emlékezetemben él az 1891—93-ik évi zsinati
választás idején ugyancsak hátrányosnak bizonyult tájékozatlan
ságunk. Utóvégre nincsen kéznél mindegyikünknél az Egyházi
Alkotmány törvénykönyve. Ezen felül pedig talán épen ilyen
irányítás és egyvéleményre jutás volt célja az Evagelikus Tanítók
Országos tömörülésének-egyesülésének.
Fontos és üdvös munkálkodásra adjon Isten erőt és meg
világító kegyelmet az ekképpen általunk megválasztandó zsinati
tanító képviselő társainknak !
Szabadjon végül megjegyeznem, hogy én reám ne mél-
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tóztassanak szavazni igen tisztelt tanító társaim, mert én már
nem vagyok alkalmazott tanító s így a reám eső szavazatok
érvénytelenek lennének.
Testvéri szeretettel és tisztelettel
Cegléden, 1913. junius 15.
Ä lexy L a jo s
szakoszt. elnök*

A z evangélikus néptanító jövője *)
Abban az időben, mikor a rádikális sajtó a népiskolának
az egész vonalon való államosítását követeli és attól várja a
népiskola ügyének fellendülését; abban az időben, mikor nem
csak egyes pedagógusok, hanem egész nemzetek a keresztyén
hittant és az azon alapuló erkölcstant a népiskolából kiküszöbö
lik és az egyházak magánügyévé teszik; abban az időben, mikor
az állam támaszkodva hatalmi fölényére, kiapadhatlan anyagi
forrásaira az ev. népiskolával szemben domináló állást foglal el:
időszerű, ha az ev. néptanító meggyőződésének egész erejével,
hitének egész melegével azt a kérdést feszegeti: mi is lesz az
ev. népiskola, az ev. néptanító sorsa a jövőben ? És hozzáteszem,
ez a kérdés első sorban nem a szegény ev. néptanító kérdése,
hanem fontos kérdése a mi magyar evang. anyaszentegyházunk
intéző köreinek, valamint egyházunk minden buzgó tagjának.
Mert ha az előbb említettem tényezők nyomása a mi ev. nép
iskolánkra idővel még fokozódni fog, akkor kikerülhetlen, hogy
a mi ev. népiskolánk tulajdonképeni lényegében, azaz ev. szelle
mét illetőleg szenvedni fog. És ha szenved az ev. népiskola,
akkor szenvedni fog elébb-utóbb az ev. egyház is, mert ha az
ev. népiskola akadályozva lesz abban, hogy az egyház vetemé
nyes kertje legyen, vagy hogy jobban kidomborítsam a hason
latot, az egyház m e l e g h á z a legyen, mely egészséges, életre
képes plántákat ültet az egyház talajába, ahol a lelkész tovább
folytatja a gondozást, akkor megakasztva lesz az egyház műkö
dése is. És tegyük hozzá még azt is : a maga idejében a meg
támadott pozíciót kellő eréllyel védelmezni is megmenteni lehet,
de amit egyszer feladtunk, azt soha többé visszaszerezni nem
fogjuk. Egyelőre ugyan nem tartok tőle, hogy a maggar állam
*) Szerző felolvasta a pozsonymegyei ev. tanítóegyesület gyűlésén. (Szerk.y
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hatalmi tényezői a felekezeti népiskola megszüntetésére töreked
nének, de a mi kaleidoszkopszerűen változó politikai viszonyaink
között nem lehetetlen, hogy az a radíkalismus ne jusson hatalmi
polcra, mely a Lassallizmusszal és Marxiszmusszal telített mun
kás néposztállyal szövetkezik. Az erőset nem fogja levenni lábá
ról, de a gyengét igen.
Egy olasz államférfiú nem rég az újabb fejlődés legna
gyobb veszélyének azt jelezte, hogy az alsóbb, félig müveit
emberfajok a modern civilizáció teknikai eszközeinek birtokába
jutottak, mielőtt azt a szellemi és erkölcsi kultúrát elsajátították
volna, mely ezen vívmányok alkalmazására képesít. És így foly
tatja azt a gondolatot Förster Fr. W. az is jöhet még kérdésbe,
vájjon az úgy nevezett m a g a s a b b emberfajok birnak-e avval
a szellemi és erkölcsi érettséggel, hogy azokat a hatalmas tek
nikai erőeszközöket kellőképen alkalmazhassák, melyeket a ter
mészettudományok számukra teremtettek. Civilizáció ugyanis a
természet felett való rendelkezés, számtalan szükséglet ébresz
tése, kultúra az egyéni szükséglet alárendelése a szellemi élet
hatalmak alá, az ember uralma saját természete fölött. Ilyen kul
túra nélkül nem életképes a civilizáció és életkérdése a mi tár
sadalmunknak, van-e benne még az erő, hogy teknikai civilizá
cióját annak alárendelje, amit a lélek kultúrájának nevezünk.
Annyi igaz, hogy az anyagi javak utáni hajsza világszerte eltérí
tette az emberek szívének iránytűjét attól a pólustól, amely
örökkévaló, megmásíthatlan. így történt, hogy az újkor filozófusa
Nietsche elkapatva a természettudományok szédületés fejlődésétől
felállította az „Uebermensch“ ideálját és az „urak morálját.“
Szerinte követni kell a természet ujjmutatását, mely kiválasztja az
életért folytatott harcban az erősebbet és megöli a gyengébbet.
A mi bukófélben van, azt lökni kell. Pedig ő maga, midőn
büszkén szárnyaló, a keresztyénséget gyalázó lelke a magasból
lezuhant a téboly ködébe sírva borúit anyja keblére avval a jaj
szóval: Anyám, kezdem magamat butának érezni! És az anya
megtagadta fiának összes filozófiáját és nem lökte el magától
életképtelen fiát. íme a csőd az alkotó saját lelkében ! És ez és
hasonló szellemű emberek ki akarják küszöbölni Jézust a nép
iskolából, ki erkölcsileg oly magasan áll felettük mint a meny
a sárga föld felett. Még a hitetlen pedagógus és didaktikus a
tudomány szempontjából sem tagadhatja azt, hogy a keresztyénség kulturhistóriai fokozat, melyen két évezreden át az emberiség
haladt és melytől a gyermeket megfosztani nem szabad a nélkül,
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hogy elszakítanék őt őseinek szellemi világától, hagyományaitólA keresztyén népiskolára szüksége van a világnak és szüksége
van a mi evangélikus életközönségünknek az ev. népiskolára.
Nem felekezeti gondolkozás szól belőlem, hanem az a meg
győződés, hogy ezt az emberiség és hazánk helyesen felfogott
érdeke parancsolja.
Szükségesnek tartottam, hogy ezt mind felemlítsem, mert
abból merítem a feleletet arra a kérdésre: mi az ev. néptanító
jövője? Nemcsak hogy tantoríthatlanul ragaszkodjék iskolája
jellegéhez, mint szociális életszükséglethez, hanem hogy a hala
dás zászlaját bontsa ki. Mert az ev. népiskola nemcsak nem
zárkózik el a sociális élettől, a tudomány haladásától, hanem
hidat is ver a szenvedő, az élet hullámaival küzdő embernek
az Istenség felé. Ezen az utón keresi a haladást. A fejlődő tudo
mány követeli, hogy nyissunk ajtót az iskolában az életnek, vagy
még teljesebben kifejezve, hogy az iskola maga legyen élet. A
népiskola jó oldala az, hogy konzervatív természetű, de ez a
konzervatív szellem veszélybe is döntheti, béníthatja sikereit.
Már Comenius mondta, hogy magot vessünk a gyermek leikébe,
nem kifejlett növényeket. Keressünk tehát mindennél, amit a gyer
meknek nyújtunk a magot és őrködjünk felette szellemünk vilá
gosságával, szivünk melegével, hogy a mag kikeljen és annak a
talajnak sajátosságát megőrizze, melyben kicsirázott. A tudomány
az emberiség tapasztalataiból szűrődött le tételei annak mivelői
által nyertek határozott, jegecedett alakot. Ez a kész tudomány
nem a népiskolai gyermeknek való, mert attól kell félni, hogy
üres szavakat tanul, melyek nem gazdagítják lelki kincsét, hanem
nyom nélkül vesznek el az életben. A gyermeknek gyűjtenie
kell érzékeivel azokat a benyomásokat, melyekkel a körülötte
levő világ megkínálja és csak azután kell rendezni, összefoglalni
azt abban a közös munkában, melyet tanító és tanuló végez.
És miután a lélek, a mint látjuk, nem passzív, hanem aktív erő,
utat kell nyitni az iskolában a munkának is, hogy nemcsak dol
gozni tanuljon a gyermek, hanem dolgozva gondolkozni is.
Még a gyermekben is munka közben származnak a legszebb^
legnemesebb gondolatok, melyek nem múlnak el nyomtalanul.
A gyermek mondott és Írott szavaihoz mindig az a gyanú
tapadhat, hogy nem a saját, hanem másnak eszéből jönnek, a
munka által kifejezett gondolatok túl vannak azon a gyanún.
Különösen az erkölcsi oktatásnál óvakodni kell attól, hogy a
rendszerből és a szabályból kiinduljunk. A szabályokat az élet
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bői kell elvonni, ott találják indokolásukat, ez adja meg a tet
szetős fényt, az érzelmi tartalmat. Az ev. néptanító jövőjét tehát
abban találom, hogy haladni fog és haladnia kell, hogy az ev.
népiskolát nem csak azon a fokon fentartsa, a melyen most áll,
hanem hogy munkáját tökéletesíti, annak eredményét fokozza.
Először szólunk kötelességünkről, a haladásról. A haladást pedig
nem egy ember fogja megvalósítani, hanem az ev. néptanítók összesége, akik közös“ erővel egy cél felé törekednek. E célból is
tartom üdvösnek az ev. tanítók tömörülését. Ne akarjunk mástól
tanulni. Ez ugyan nem szégyen, inkább hiábavalóság, meit aki
a saját körében nem akar haladni, azt ugyan hiába biztatja a
körön kivül álló.
Amit az ev. néptanító jövőjéről még mondani óhajtok az
a haladás általános tudatából mint erkölcsi kényszerből folyik.
Az ev. néptanító hálával emlékszik arra, hogy a népiskola az ev.
egyház gyermeke. Mint a fecske fészkét jóakaratú emberek házá
nak eresze alatt rakja, úgy épült az ev. népiskola az ev. templom
mellett és oltalma alatt. Az egyház erőforrásai a népiskolának is
voltak erőforrásai és míg ev. népiskola lesz, azok is maradnak.
Nem ev. néptanító az, aki azt tagadja. De a leány felcseperedett,
az anya tudja, hogy a fejlődésben már benne van az önállóság
utáni törekvés csirája. A csirát elfojtani nem szabad, mert eltör
jük az ev. népiskola szívgyökerét. Minden fejlődés differenciáló
dás, mely magában foglalja a munkafelosztás kényszerűségét.
Ha ezen szempontból nézem az evang. néptanító jövőjét, úgy
érzem, hogy önállóság utáni fokozatos törekvését igazságos
szemmel kell nézni. Elvégre mégis csak önálló munka a tanító
munkája, olyan munka az, amelyben ő a mester. Tágul az
iskolaépület, tágulnak az iskolatermek és ablakok, hadd tóduljon
be a friss levegő, az Isten éltető napja. Lakjék ott a lelkész
munkatársa, kinek szavát meghallgatják a tanácsban, kinek döntő
befolyást engednek a népiskola ügyében, kire fokozódottabb
mértékben bízzuk az ellenőrzés munkáját. És miért ne lehetne
a rátermett ev. néptanító hivataltársainak felügyelője ? Miért ne
buzdíthatná az ev. néptanítót is az a szózat: excelsior ? ?
Midőn azt a témát akarom érinteni, mely az evang. tanítók
széles köreiben fájdalmas érzeteket vált ki, az anyagiakról szóló
témát, legyen szabad a következőket felhozni. Ha az ev. tanító,
ki a legtöbb esetben egyszersmind kántor is, összeméri sorsát
az állami tanító sorsával, akkor azt találja, hogy az állami tanító
nak van sátoros ünnepe és szabadsága, az ev. tanítónak is van
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sátoros ünnepe, de nincs szabadsága, sőt ép ezen szent időben
fárasztóbb a munkája, az állami tanítónak van szabad vasárnapja,
az ev. tanítónak nincs; az állami tanítónak van nagy szünideje,
a mikor mehet, a hova tetszik, az ev. tanító akkor sem távozhatik otthonából, mert a kántori kötelesség nemcsak vasárnap,
de hétköznap is köti a gyülekezet helyéhez. Ennek folytán saj
nosán tapasztaljuk, hogy az ev. tanítók több esetben ott hagy
ják egyházi állásukat és az államhoz szegődnek. Magasabb a
fizetés, biztosabb az előmenetel, minden mellékfoglalkozás fize
téssel vagy jutalomdíjjal jár. Nem ismerem a távozó ev. tanítók
képesítéseit, de ha van köztük derekabb, akkor kénytelenek
leszünk belátni, hogy ez a körülmény veszélyezteti az ev. nép
iskola jövőjét, mert leszorítja színvonalát. A múltban az máskép
volt és ha az új idők megváltozott viszonyai más helyzetet
teremtettek, akkor nem szabad görcsösen ragaszkodnuk a régi
elvekhez. Hiszen ha az elnyomás, a szenvedések idejében tudott
az evang. egyház derék, mintaszerű képesítéssel biró tanítókat
nevelni, kiket sem eszük, sem vágyuk nem terelt más helyzetbe,
miért ne lehetne a mostani, talán mégis szerencsésebb időkben
azt elérni, hogy tartsuk meg azt, ami van, tartsuk meg a jót. A
német azt mondja : a hol akarat van, ott út is van. Tudom, hogy
a mi magyarhoni egyházunk szervezetének fejlesztése sok gond
dal és áldozattal jár, de ez nem térítheti el a mi szívünket attól
a kincstől, mellyel birunk és melyet a jövő számára fejlesz
tenünk kell, az ev. népiskolától. Hisz egyebek között a kántorság, vagy mint azt az Egyetemes Névtár előléptette az „énekvezérség“ is képesítésen alapuló egyházi hivatal, mely mind
inkább fejlődő kötelességet hárít az ev. tanítóra. És miután min
den egyházi munkás megérdemli bérét, miért ne járuljon a mi
sok gondunkhoz az is, mikép elégítsük ki énekvezéreinket akkor,
amikor dolgoznak és akkor is, amikor kiérdemülnek. Hogy fej
lődjék az ev. néptanító, hogy alapozza meg a jobb, tökélete
sebb jövő útját, mikor vérző sebe van.
Még egy dolgot vagyok kénytelen felhozni: Azt mondják,
hogy hazánk tanítói között nincs külömbség, mindnyájan szol
gálják egyenlőképen a nép erkölcsi és intellektuális kultúráját.
Ez a tétel kifogástalan. Még is azt látjuk, hogy az állam a maga
tanítóit nagyobb kedvezményekkel látja el, mint a milyenekre az
ev. tanítóságnak van kilátása. Az államnak természetesen nem
lehet eltiltani, hogy a maga portáján nagyobb kedvezményeket
osztogasson. De hogy mért áll az ev. tanító az állam portáján
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túl és azért ne szüntethetné meg ezeket a visszás állapotokat az
ev. egyházegyetem a maga kebelében, az szintén egyike azok
nak a rejtélyeknek, melyeknek megoldását a jövő fogja adni.
Rövid felolvasás keretében nem lehet azt a témát kimerí
teni, melyre vállalkoztam. Nincs is szükség rá. A jövő Isten
kezében van, kinek jóságában bízunk. Bízunk abban, hogy a jó
és igaz győzni fog, ha a jó és igazlelkű emberek kezet fognak.
Én pedig bízom az ev. néptanító ev. hitünk és szeretetünk által
átsugárzott és áthevült lelkületében, hogy tántoríthatlan hűséggel,
ernyedetlen szorgalommal a haladás útjára fog lépni és bízom a
mi egyházegyetemünk bölcseségében, hogy az ev. tanítót nemes
feladatának teljesítésében istápolni fogja. Egytől óvakodjunk! Az
izzó indulatok szította harcoktól, amint azok újabb időkben
mutatkoznak. 1870-ben hospitáltam a weissenfelsi képzőben,
mely intézet zenetermében Harnischnak, a kiváló ev. pedagógus
nak arcképe függött. Ezen arckép alá Harnisch a következő
szavakat irta: A népiskolának mint a kotlós tyúknak békére és
melegségre van szüksége. Életbölcseség az, mint a mecklenburgi Reuteré, ki azt mondta: „Ha póznával vered a fát, fanyar
gyümölcsöt fogsz enni. Az érett gyümölcs magától hullik
öledbe.“ Az ev. néptanító ültetni, ápolni és vérével fogja táplálni
azt a fát, melyen jövőjének gyümölcse érni fog.
L en h ard t K ároly.

M ik o r teljesítik feladatukat iskoláink
nem zetiségi vidéken ?
Hazánk lakóinak majdnem fele nem Árpád zengzetes nyelvén
dicséri Istent. Mivel nyelvében él a nemzet és a faji tömörülést,
az összekötő kapcsot mindig a megértésnek ezen közvetítő eszköíze
biztosítja: kétszeres kötelességünk nekünk, nemzet napszámosai
nak, a legfőbb célt abban a törekvésben látni, h o g y a h ó d í t ó
i d i ó m á j a d i a d a l r a j u s s o n az e g é s z v o n a l o n !
Szól ez különösen azon kartársaknak, kik a mesterségesen
szított nemzetiségi izgalmak viharzó tengerében védik a magyar
állameszme sokat hányatott gályáját. Igaz, hogy ezen kartársaink
akárhányszor valóságos vértanúi magasztos hivatásuknak. Elvérzenek az idegölő küzdelemben, mint névtelen hősök. Magukra zú-
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dítják tömérdek ellenség gyilkos gyűlöletét. Kegyetlen sorsuk a le
mondás és szenvedés. És mégis, ahol „Elnémultak a harangok”
— ők ragadják kezükbe a kötelet és belekongatják a riadót az
álomba merült, halódó nemzet szivébe! Való igaz, ha valamikor
testet öltene az „egy akol és egy pásztor” utópiának csúfolt, de
azért tündérszép álomképe: felkeltője bizonyára a magyar tanító
ság lenne!
Poliglótt"állapotaink nagy pőrében a döntő szót egész bizony
nyal az i s kol a , a t a n í t ó s á g fogja kimondani.
Nemzeti szempontból tehát nincs és nem is lehet ennél
aktuálisabb kérdés. És aktuálítása fennmarad addig, mig e kérdés
megnyugtató megoldást nem nyer.
De itt — akaratlanúl is — a keserűségnek némi érzete lopódzik
szivembe. Ez a kérdés nélkülünk meg nem oldható. Midőn tehát a
nemzet jövőjéről, fennmaradásáról elmélkedünk, ismét csak a tanító
domborodik ki, kinek alapvető, fundamentális munkáján felépül
a jnemzet kultúrája, ereje, hatalma és uralma. És a nemzetnek
ezen talán legfontosabb faktora — nyomorog!
Nem kellene inkább ajtókat döngetni, kiabálni, lázadozni,
mig j°g°s kérelmeinket meghallgatják és teljesítik az ország sor
sának intézői?
Nem kellene addig minden más kérdést pihentetni, mig a
kenyérért folytatott elkeseredett küzdelmet diadalra nem juttatjuk?
így cselekedtek más, kevésbbé fontos szervei az államinak és célt
értek vele. — Ne kövessük tehát példájukat?
De igen kövessük. Csak egy utón ne járjunk velők! Más
legyen a mi taktikánk!
Tartsuk a kérdést felszinen, de azért csak szóljunk hozzá külö
nösen azon napikérdésekhez is, amelyek mélyen belevágnak a
nemzet életébe, imelyeknél a tanítóság nélkülözhetetlen voltát meg
dönthetetlen bizonyítékként tárhatjuk a nemzet szeme elé. Adjunk
tükröt mind azok kezébe, akik a tanítót nem hivatásának fon
tossága szerint értékelik, hogy abba tekintve, a p á r i á t nemzetépítő, megbecsülhetetlen működésének dicsfényében lássák. Kell,
hogy akkor a közöny jégpáncélja leolvadjon a fagyos szivekről
és egy szebb jövő búoszlató hajnala pirkadjon ránk!
indokolt tehát, miért vetettem fel én is ilyen első rendű
kérdést és jeleztem, hogy miért tulajdonítok éppen ennek oly
átalakító fontosságo/t s hogy mennyiben függ tölünk is e kérdésnek
eldöntése.
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Mik lehetnek azonban a megoldásnak módjai?
Szerintem a legsúlyosabb problémák egyike ez. Aki teljesen
meg tudja oldani: az valóban nemzetének legnagyobb bölcse és
jóltevője. Gigászi nagyságában bontakozik ki előttünk a titánok
hoz méltó feladat: M a g y a r o r s z á g m e g h ó d í t á s a .
Mily felemelő, minden másnál magasztosabb ez a nemzetépítő,
fajerösítő munka! Az apostolok szent leldesedése, béketürése,
kínszenvedése kell hozzá!
Egy-egy követ már is hengergettünk a nagy épülethez, amely
hivatva leend dicsőségét hirdetni a magyar nemzetnek.
Annak az átölelő, egybeolvasztó, asszimiláló, hatalmas eszmeáramlatnak tehát mi tanítók vagyunk irányítói, mozgatói. És azok
legyünk, de fokozottabb mértékben, a jövőben is! Ha lassan is,
de szünet nélkül, tehát biztosan törjünk a közös cél felé.
V e z e s s ü k be h a z á n k i d e g e n a j k ü n e m z e t i s é g e i t
a magyar pant heonba!
Sikertelennek látszó küzdelmünkben ne csüggedjünk. Hason
lítson munkánk az esőcsepphez, mely gyengének látszó, de
szünet nélküli hatásával sziklát repeszt és termőfölddé málasztja
a gránitot is. Kell, hogy céltudatos munkánkat siker koronázza.
Más nemzeteknél e munkából kiveszi részét a h a d s e r e g is.
Nálunk, áldatlan viszonyainknál fogva, ezt a munkát csak az iskola
végezheti. És az iskola csak akkor érhet el eredményt, ha műkö
déséhez állam és társadalom megadják a szükséges alapfeltételeket.
Nemzetiségeink az egységes honban idegen testként nem sze
repelhetnek tovább. Ehhez kétség nem fér. De hogyan szerettessük
meg velők kultúránkat, intézményeinket; miként hassa át őket
a magyar fajhoz való tartozásnak büszke tudata, — a megbonthatlan egységnek erős hite, — a szétválaszthatatlanságnak meg
győződése, — az együvé-tartozásnak testvéri szent érzelme, —
magyar mivoltuknak dacos érzete: ha meg nem érthetnek ben
nünket, — ha nem a ínyelv sigítségével meríthetnek kultúránk
eredeti forrásából?
Nem célzatosság nélkül használom e szokatlan kifejezést:
„ n e m z e t i s é g i i s k o 1a /’ Terminológiánk az iskola jellegé
nek ilyen meghatározását nem ismeri. Nincsenek is ilyen iskolák —
hivatalosan. És a legtöbb mégis az! Mert azt már senki sem
vitathatja, hogy a felekezetek védő szárnyai alatt működő oláh,
tót stb. népiskolák — tisztelet-becsület a kivételnek — nem tisztán
nemzetiségi, fajuk speciális érdekeit szolgáló intézetek! Hogy
melegágyai idegen aspirációknak és táplálói a kifelé gravitáló
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irányzatoknak! — Ha a tendencia a szó értelmét fedi: a kifejezés
is helyes. Ebben az esetben pedig úgy van; — tehát joggal hasz
nálhattam én is.
Ezen iskolák feladatuk magaslatán csak akkor állanjak, létjogosultságuk csak akkor van, ha a z ű r z a v a r o s b á b e l i
n y e l v k á o s z b a n a k a p c s o l ó e l e me t : a m a g y a r t
u r a l o m r a j u t t a t j á k ! Ha ez a nyelv k ö z k i n c s k é n t átmegy
a gyermekek tulajdonába, — ha e g y e d ü l ezt t e k i n t i k a
m e g é r t h e t é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n eszkö zének!
Csak akkor lesz az iskola az a kohó, mely előbb-utóbb a
magyarságba olvasztja a többi 10 milliót is! Ez lesz az a siarkaló
erő, mely idegen emlőn nevelt gyermek előtt is kívánatossá teszi
a hasonulást, amely felkelti a magyar fajhoz való tartozásnak szük
ségérzetét.
A magyar nemzet történelmi alakjainak nagysága, népünknek
hősi múltja és jövőbe vetett szilárd hite: csak ezen közvetítő
eszköznek édes-bánatos zengésén át juthat a kis szivek rejtekébe
és hinthet azokba termékenyítő eszmemagokat.
T a n í t s u k me g t e h á t g y e r m e k e i n k e t m i n d e n e k
e l ő t t a m a g y a r n y e l v h a s z n á l a t á r a és m a g y a r r á
l e s z a n e mz e t !
Ez legyen a főfeladat! Ezt végezzék nemzetiségi iskoláink!
Hogy az iskolának átalakító hatása mily csodálatos, legin
kább mutatja Amerika követendő példája. Odaszakadt vééeink
már a második generációban angollá vedlenek. Az iskolába járó
gyermekek még csak egy évig beszélnek magyarul. Egy év le
forgása alatt beáll a nagy változás. A gyermekek már csak ritkán
beszélnek anyjuk nyelvén s alig telik bele három esztendő, m ár
c s a k a n g o l u l t á r s a l o g n a k és s z í v v e l l é l e k k e l j e n 
ki knél , v a l l j á k m a g u k a t !
Az Egyesült-Államok évről-évre tanulságos statisztikát adnak
ki iskoláikról és hűségesen beszámolnak minden jelenségről.
Onnan vettem én is adataimat.
Hát mi miért nem követhetnők ezt a példát? — Azért
hirdetem fenszóval: f e l a d a t u k a t n e m z e t i s é g i i s k o l á i n k
t é n y l e g c s a k a k k o r t e l j e s í t i k , ha a m a g y a r n y e l v
körül t ámasztott
n é l kül öz he t e t l e n követ el mé
n y e k n e k ne m mi n i má l i s a n , h a n e m t e l j e s m é r t é k 
b e n e l e g e t is t e s z n e k . Ne csak jól-rosszúl pötyögni, de
hibátlanúl beszélni tanuljon a növendék! Ha a gyermek a magyar
nyelvnek teljes ismerete nélkül lép ki az életbe: az iskola nem
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teljesítette feladatát. Ez k r i t é r i u m a az i g a z i m a g y a r s á g 
nak! Csak ott, ahol ez meg van, ott beszélhetünk jó m a g y ai r o k«(
r ó 1 is !
Nem adok arra semmit sem, ha ünnepélyes alkalommal, nagy
enfázissal elszavaltatjuk: „Magyar vagyok, magyar” — s ha lerí
a gyermek arcáról, hogy lelke nincs azzal, amit mond, mert nem
érti. — A nyilvános kritika megtévesztésére szolgáló ilyen mester
ségesen beállított, tehát h a mi s é r z e l mi k i t ö r é s e k n e m
j e l e n t e n e k v a l ó s á g o t és nem lehetnek ismertető jelei az
i g a z i é r z e l m e k á l l a n d ó s á g á n a k . — Sokszor halljuk a
büszkén odavágott kijelentést: „Ha nem is tudok magyarül, a
szívem mégis az.” Vagy: „Én németül (tótul) beszélő magyar
vagyok!” Nekem iszen mondhatják! Nem hiszem el. Ingatag
lábon jár ez a kényelmes hazafiság és a l e g k i s e b b k i s é r t é s
már elegendő, hogy ezen fitogtatott patriótikus fellángolás, kialvó
mécsesként, utolsót lobbanjon. És hány esetben száll ezen szent
érzelem a fagypont alá, ha a k ö r ü l m é n y e k ú g y k í v á n j á k !
Hány hazafias szív kerül, szent érzelmeivel egyetemben, a jégre,
hogy azonban azon esetben, ha az o k o s s á g ú g y p a r a n i
c s o 1j a,is é r t e 11e n á l l a p o t b a n , j ól k o n z e r v á l v a ,
l á z a s b u z g a l o m m a l i s mé t a h a z á é r t d o b o g h a s s o n !
Mondjon bárki bármit, de tapasztalati tény, hogy i g a z m ag y a r r á csak az lehet, k it a m a g y a r n y e l v b ű b á j o s zei
n é j e me g k a p o t t , f o g v a t ar t , h i p n o t i z á l . Csak az látja
a magyarban a testvért, csak az akíar maga is lelkes tagjává lenni
a magyar nemzetnek!
Ha mi tehát azt állítjuk, hogy a nemzetiségi iskolák csak
akkor teljesítik feladatukat, ha a magyar nyelv tökéletes haszná
latára képisítik növendékeiket: nem a s o v i n i z m u s szól belő
lünk, h a n e m a n e m z e t l é t é r d e k é t b i z t a t ó , f a j f e n n 
t a r t ó e g é s z s é g e s öszt ön!
Ki máskép cselekszik, — mást hirdet: á r u l ó ! Mindebből
tehát az következik, hogy az összes nemzetiségi iskolákat a tör
vény kérlelhetetlen vaskényszerével rá kell szorítani, hogy ezen
eminenter elsőrendű feladatot lelkiismeretesen teljesítsék. De még
más is! [ Módot kel l n e k i k n y ú j t a n i a hhoz , h o g y
e b b e l i h i v a t á s u k n a k t é n y l e g me g is f e l e l h e s s e n e k !
Szerintem végzetes hibát követtek el a legújabb tantervnek
egyébiránt kiváló alkotói akkor, midőn a t a n a n y a g m e n n y i 
s é g e tekintetében alig tettek különbséget a városi és falusi, de
még inkább a m a g y a r és n e m m a g y a r t a n y n y e l v ű is-
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k ó l á k közt . Ezzel rettentő dilemma elé állítják a tanítót.
Mit csináljon? Végezze az előirt anyagot, vagy a magyar nyelv
körül támasztott követeléseket elégítse-e ki? Mindakettőt egy
szerre nem tudja. Ha a tananyag megemésztésére törekszik, a .gyer
mekek a n y a n y e l v e n é l k ü l n e m b o l d o g ül. Mert é r t e 
l e m né l kül i , magyar nyelven történt beszajkolás, nem jelent
i s m e r e t t e r j e s z t é s t . Ha pedig csak a nyelv elsajátítására
fektet súlyt: beleütközik a másik követelménybe!
Ez e n v á l t o z t a t n i kel l és p e d i g s ü r g ő s e n !
A tanterv készítői abban tévedtek, hogy az előre haladottabb
nyugati népek kulturális állapotát vették zsinórmértékül. Szinte
szolgai sok tekintetben az utánzás. Nem a h a z a i k ü l ö n l e g e s
v i s z c n y o k, hanem a külföldi ragyogó példák lebegtek sze
meik előtt. Egyszerűen arra a rideg álláspontra helyezkedtek, hogy
a mi a franciának, németnek, svédnek jó, kell, hogy a magyarnak
is jó legyen. Itt megfelejtkeztek arról, hogy mindaz, ami az Író
asztal mellett helyes, szép és ideális, a gyakorlati életben nem
válik be mindig és nem bizonyúl helyesnek!
Megfeledkeztek arról is, hogy azok a boldog né
pek nem v e s z ő d n e k
ne mzet i s égi kérdésekkel .
Azoknál az iskolának nem az a feladata, hogy államészmének,
nemzetnek új
híveket szerezzen, mert boly
gónknak ama szerencsés népei úgyis
egyek
nyelv
b e n és é r z e l e m b e n ! Átfogja és áthatja őket a nem
zeti nagyságnak tudata és eg y közös , n a g y n e mz e t i e s z me
l e l k e s í t ő őket .
Arm nálunk fő, az ott számításba sem jő. Ott az iskola is
meretterjesztő és nevelő intézmény.
Nálunk első sorban a s Z i mi l á l ó e s z k ö z !
Ez a nagy különbség! Azért kell a mi dolgainkat más szem
üvegen át nézni és azért kell a hasznavehetetlen, viszonyainknak
meg nem felelő, de különösen a nem magyar tannyelvű iskolák
szám ára kiadott tantervet h a l a d é k t a l a n u l r e v í z i ó al á
venni!

Gondosan ki kell válogatni a közlendő ismeretek minimumát
is kiselejtezni a nem okvetlenül szükséges dolgokat. Hogy mit
és mennyit, arra e munka keretében nem terjeszkedhetem ki.
Annak megállapítására nem szobatudósokból, h a n e m k e l l ő
g y a k o r l a t i é r z é k k e l b i r ó j e l e s t a n í t ó k b ó l ál l ó
o r s z á g o s b i z o t t s á g vol na hi vat va.
A fölösleges anyagcsépelés megszűnvén, a tanító hasonlítlanul több időt szentelhetne igazi feladatának.
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„Beszélgetések” cimén órarendjébe felvehetne naponként leg
alább is egy órát, esetleg másfelet is. Ezen órákban a tanító t á r 
s a l o g n a növendékeivel a mindennapi élet eseményeiről, az
otthonlévőkről, a családban előfordult dolgokról, szóval mind azon
jelenségekről, melyekben a gyermek mozog és él. Ezen közvetlen,
a gyermek érdeklődését lekötő (— hiszen róla van szó!) érintkezés,
megnyitja a kisdedek s z í v é t és mi v e l a t á r s a l g á s b a n
t e r m é s z e t é n é l f ogva, m i n d e n á r o n r é s z t s z e r e t n e
v e n n i — n y e l v é t is! Magyarul tanul, anélkül, hogy észre venné.
De nem tanul meg sohasem, ha meg nem értett tételeket bizonyí
tunk neki magyar nyelven s ha magyarul vágatjuk be vele a tudni
valókat. Ez esetben meddő munkát végzünk, az a n y a g n a k is,
a n y e l v n e k is r o v á s á r a .
Szeretem mesterségemet. Céhbeli voltam teljes életemben.
Mindig ideális oldaláról néztem hivatásomat, de paedagogiaii
ábrándképek után sohasem futottam. Azért nem tudom megérteni,
miért terheljem a gyermeket olyannal, aminek talán soha életében
nem látja hasznát? Miért tanítsam k o t t á r ó l é n e k e l n i , mikor
azzal kínná teszem néki a n ó t á z á s t ; miért terheljem meg
gyomrát megemészthetetlen ételekkel, mikor teste-lelke javát
szolgáló, könnyű táplálékot is nyújthatok neki ?
Ha más okból nem is, már csak azért is ki kell selejtezni
minden gyomorrontó tápanyagot!
Az állam azonban még másképpen is segítségére lehet az
iskolának, jelzett feladata teljesülésében.
Teheti a;zt kevés költséggel és igen nagy haszonnal! Egy kisebb
méretű hadihajó költségéből kikerülne. (Dreadnougthról nem is
beszélek, mert egyetlen egy ilyennek árából a tanítók összes
igényei kielégíthetők volnának és m i n d e n t a n k ö t e l e s g y e r 
me k s z á m á r a é p ü l h e t n e i s kol a) !
T e l e p í t s e n ki a z á l l a m é v rő 1-é v r e, a n y á r i s z ü n 
i d ő t a r t a m á r a , 50—50 e z e r n e m m a g y a r a n y a n y e l v ű
gyer meket szi nmagyar községekbe!
Kövesse e tekintetben a „Soproni Irodalmi és Művészeti Kör”
példáját, mely prepozíciómat annak idején elfogadva, évenként
80—100 gyermeket telepít a Rábaközben, körülbelül 200 gyermek
számára szervez kéthavi nyári magyar tanfolyamot és a cserét
is közvetíti.
,
S hogy mily bámulatos eredményt ér el ezen akciójával, arról
meggyőzhetik az állam saját közegei által is.
A kitelepítést, megint csak a Soproni Irodalmi és Művé
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szeti Kör bevált példáján megindulva, az államnak úgy kellene
végrehajtania, hogy egy-egy csoport kétszer kerüljön sorra. A
gyermekek azonban s z é t s z ó r v a és úgy helyezendők el, hogy
m a g u k k ö z t ne é r i n t k e z h e s s e n e k .
A magyar vidékről hazakerült gyermekek egész revoluciót
idéznek elő otthon. Annyira megváltoznak szokás, felfogás és ér
zelem tekintetében, annyira megszeretik (talán a jó konyha révén)
magyar szülőiket, hogy rájuk sem ismerni! Nyelvbeli jártassá
gukkal pedig valóságos e r j e s z t ő a n y a g á v á lesznek az is
kolának. Az iskolának hamarosan m a g y a r l e s z a l e v g ő j e is;
nagyra dagad a honfoglaló fajjal szemben érzett szimpátia és meg
erősödik a testvéri kapocs magyar és nem magyar származású
polgár között. És mindez észrevétlenül, minden zaj és erőszak
nélkül!
Természetes, hogy az esetben, ha a kitelepítés hosszabb idejű
és gyakoribb: az eredmény még nagyobb, a hatás még inten
zivebb !
>
Egy gyermek tartásdíja havonként 20 korona. Ennyit fizet
a Soproni I. s. M. Kör is. Nyilvánvaló tehát, hogy alig- k é t
mi l l i ó k o r o n a évi k ö 11s é g g e 1, t i z, legfeljebb h ú s z év
a l a t t m e g v á l t o z h a t i k az o r s z á g k é p e ! Nem lesz már
akkor egyetlen egy tanköteles gyerme sem, mely magyarul nem
tudna. És h o g y m é k k ő t a n e m z e t i t ő k é t k é p v i s e l n e
ez a m i n d n y á j u n k á l t a l ó h a j t o t t á t a l a k u l á s : azt az
eddigiek után ecsetelnem már nem szükséges!
Ne is hivatkozzék senki sem a mi szegénységünkre. Erre
a célra kell pénznek lenini! Ha megszámlálhatatlan milliókat do^
bálunk a hadügyi molochnak feneketlen gyomrába és i n p r o d u ktiv c é l o k a t s z o l g á l u n k ve l e : akkor már ily elenyésző,
csekély összeg — a nemzet kulturális fejlődéséről, jövőjéről, leendő
nagyságáról lévén szó —, szerpet nem játszhatik!
Az illetékesek hassanak oda, hogy az állam e téren eszközölt
haladéktalan intézkedésekkel, s z á z a d o k m u l a s z t á s á t pó>tolja!

I

*

A vázolt alapfeltételek mellett a nemzetiségi iskolák teljesí
teni fogják feladatukat — me r t a r r a k é n y s z e r í t h e t ő i k
l e s z n e k . És csak akkor ölt testet a legnagyobb magyar igéje:
„Magyarország nem volt, hanem lesz.”
Krug Lajos.
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Em lékbeszéd Cser Lajosról.
(Elmondotta a kemenesaljai ág. hitv. evang. tanítóegyesület 1913. évi junius hó
10-én tartott közgyűlésén O s w a l d S á n d o r ) .

Mélyen tisztelt Kö z g y ű l é s ! Ha végigtekintünk az egybesereglett kartársak sorain, szinte lehetetlen, hogy fel ne tűnjék
előttünk az as zomorú tény, hogy valaki hiányzik közülünk, valaki
akit megszöktünk örömben és búban egyaránt közöttünk látni, de
akit — sajnos — nem láthatunk a magunk körében többé soha,
— s ez Istenben boldogúlt jó kartársunk Cser Lajos.
Mélységes megdöbbenéssel, szinte hihetetlenül fogadtuk annak
idején azt a lesújtó hirt, hogy az életerős, alig 34 éves fiatal
ember rövid 1 órai szenvedés után agyszélütés miatt folyó évi
január hó 19-én Kemenesmihályfán elhunyt.
Azt hiszem méltán megérdemli elhunyt kartársunk, hogy
most, midőn halála után első alkalommal egybegyültünk, emléké
nek pár percet szenteljünk.
1
Mélyen tisztelt Közgyűlés! A megboldogult, — mint mi ma
gunk is,o lyan pályán működött, mely tövist terem ugyani, de babért
alig. A mi pályánkon hir, dicsőség, fény, nagy név nem jut osz
tályrészül egyikünknek sem. Olyan sikereket nem arathatunk,
olyan, diadalokat nem vívhatunk, amelyek a nagy tömeget zajos
ünneplésre hangolnák. — Ilyeneket tehát Cser Lajosnál se kereessünk.
A mi hivatásunk a zajtalan csendes munka. Igaz, hogy örö
kös harc a tudatlanság ellen, örökös küzködés, hogy népünk ér
telmi s erkölcsi nívóját emeljük, de mégis csak a zajtalan a
csendes munka. Sőt merem állítani, ha valaki közülünk szere
pelni vágyik,sí, (külső elismerések után fut, az, mint néptanító
nem is állhat hivatása magaslatán.
Cser Lajos nem tartozott ez utóbbiak közé. Ő a (komoly,
csendes munka embere volt, de ott azután talpig ember. Egy
a közoktatásügy ezer meg ezer névtelen bajnoka közül, ki lelke
sedéssel, hivatásszeretettel töltötte be azt a kört, amelybe a
gondviselés állította.
Méltán megérdemli tőlünk, hogy áldozzunk emlékének, hiszen
testünkből való test, vérünkből való vér volt.
Gyűléseinken örömmel, szeretettel vett részt. Közügyeink iránt
melegen érdeklődött. De nemcsak egyszerű tagja volt egyesüle
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tünknek, hanem tiszti karában is helyet foglalt mert midőn 1903ban a pénztárosi állás, megürült ,a közgyűlés bizalma feléje for
dult, s ő ezen állásában, a beléje helyezett bizalomnak egy év
tizeden át emberül megfelelt.
[Magánéletében a kollegialitás mintaképe volt. Az az őszinte'
szeretet fűzte hozzánk, mely nem szép szavakban, de tettekben
nyilatkozott. Kedves modora, lekötelező figyelme sok jó barátot
szerzett ismerősei egyúttal barátai is voltak, ellensége tudtom
mal senki sem.
Cser Lajos akár mint egyesületünk tagja, majd pénztárosa,
akár mint kartárs, akár mint ember, mindannyiunk osztatlan el
ismerését, szeretetét, rokönszenvét vívta ki. Méltó tehát arra,
hogy róla megemlékezvén egyesületünk életében szerzett érdemeit
jegyzőkönyvünkben megörökítsük.

A m agyar föld.
Mit ád a magyar föld minden gyermekének ?
Ó ha számbavennéd gazdag kincseit:
Megbecsülnéd azt a drága örökséget,
Mely jóban rosszban előbbre segít!
Arany van ércében, arany a borában,
Aranykalászának párját nem leled,
Terített asztala istenigazában
Készen áll előtted, s dúsabb nem lehet!
Család, kenyér, hajlék, biztonság és béke
Jutalmazza buzgó fáradalmadat,
Múltúnk dicsősége, őseink emléke
Biztat, emel, áld és magával ragad;
S mint akit a gondok messze elkerültek,
Lelkünk diadalnak hangjával tele,
Büszke önérzettel emeljük fejünket:
Él még a magyarnak ura, Istene !
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Mit vár a magyar föld minden hü fiátul ?
Ó ha ezt a kérdést jól megértenéd:
Népek versenyében nem maradna hátul,
Könnyedén leverné minden ellenét;
Egy kis mélyebb szántás, egy ki$ erőfejtés
Parányi bölcseség, cseppnyi áldozat
Több, mint a mámortól hangos búfelejtés,
Mert fokozni fogja boldogságodat \
Azt várja tőlünk, hogy mindegyik szülötte
Egy érzésbe forrjon törhetetlenül,
Értse meg, hogy tenger árja zúg fölötte,
És ha össze nem tart, bizton elmerül;
Egy lélek, egy kar se pihenjen meg addig,
Mig csak egy testvérünk új hazát keres,
Mert szivébe gyötrő fájdalom nyilallik:
Cseppenként vesztett vér kinja kétszeres !
Mért sir a magyar föld minden gyermekéhez ?
Hallod-e keservét, néma panaszát ?
Százezer megszaggatott keblén mért nem érez
Szabad magyar népet, független hazát?
Vagy nem is méltó a régi szabadságra,
Mert hozzá lemondás bűne, átka nőtt?
S oly sötét immár a léleknek rabsága,
Hogy az igazságnak fénye bántja őt ?
Hadd bántsa, ha vért is izzadna beléje:
Látnia kell sorsát, nem csak érezni;
Emberben az embert becsülje, ne félje:
Ez az örök törvény, amaz isteni!
És ha meg-megdobban földanyánk alattunk,
S kérdi, boldogabb-e árva nemzetünk —
Jaj nekünk, ha nem ily feleletet adtuk :
Lelkesebb, munkásabb magyarok leszünk !
V ietórisz József.
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Egyesületi

él et .

Jegyzőkönyv
az Ág. Hitv. Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egye
sülete elemi iskolai szakosztályának 1913. évi május hó
13-én és 14-én Szarvason tartott gyűléséről.
A 1e x y Laj os , nyug. czeglédi igazg. tanító elnöklésével
jelen van 70 egyesületi tag és 18 vendég.
1. A „Himnusz”-szal kezdődött a gyűlés, melyet a szarvasi
elemi iskola nagyobbacska leány növendékei énekeltek el két
hangra az ottani tanítói kar egyik tagjának vezetésével, ami után
Alexy Lajos elnök a gyűlést megnyitotta.
Igen tisztelt Szakosztályi Gyűlés!
(Másodszor gyülekeztünk egybe hazánk külömböző, közel és
messze tájairól, mi evangélikus Tanítók, ennek az Elemi iskolai
Szakosztálynak tagjai, hogy a legtöbben közülünk, a magunk apró
szükségleteitől elvont garasokat feláldozva, önzetlen lelkesedéssel
és egyházszeretettel tovább építgessük az Evangélikus Tanítóság
összetartózandóságának templomát s ennek az összetartózandóságnak érdekében tömörítsük szétszórt, értékes erőinket. Nem
dicsőséget, nem hatalomrajutást keresünk, csak a munkából, sze
retett evangélikus egyházunk iskolaügyének, ezen a téren ismert
régi dicsőségének fejlesztése munkájából kívánjuk a minket, tanító
kat illető részt kivenni!
Hogy ezt a munkát azután, akár a Tanártestvéreinkkel
közös egyesület Szakosztályában, akár mint nehányan szangvinL
kusabb vérmérsékletű kartársaink óhajtanák: egy külön Evan
gélikus Országos Tanítóegyesület keretében végezzük, az az én
meggyőződésem szerint magára a munkálkodásra nézve tel
jesen mindegy, de sőt, az én két évi tapasztalatom szerint a
Szakosztály keretében, illetve a nagyobb és tekintélyesebb egye
sülés keretében határozottan előnyösebb. Tanártestvéreinknek van
a maguk ügyeiben elég munkálkodni valójuk, ne tartsunk tőle,
hogy a mi munkálkodásunkba avatkaznak, vagy plane, hogy ne
juttassanak nekünk a munkából. Fődolog, hogy munkálkodásunk
ott és azok által értékeltessék kellőkép, ahol ez a mi munkánk
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áldásos tényezővé válik, tehát az Egyházegyetemen s általa az Egy
házkerületeken. Nem tudok pedig józan gondolkozással elképzelni
olyan Egyetemes kormányzó Testületet, amelynek ez a munkál
kodásunk kevésbbé tessék, mert a Tanárok és Tanítók közös egye
sületéből ered, avagy hogy jobban imponáljon, ha kizárólag a
Tanítók egyesületének büszke pecsétje díszítené felterjesztéseinket!
A munka sok — a munkás kevés — sorakoztassuk a mun
kásokat, hogy fogyjon és haladjon a munka! Szakosztályunk
tagjait, ezeket a munkáskezeket üdvözlöm én, igen tisztelt venr
dégeinkkel együttesen, a mai örömnapon is, melyen olyan szép
számmal újból egybesereglettünk és munkálkodásunkra Isten
megsegítő kegyelmét kérve, ezennel megnyitom szakosztályunk
ülését.
Kérem az elmúlt év eseményeit fölsoroló rövid elnöki jelen
tésem meghallgatását és indítványaim elfogadását!
(
Az elnöki megnyitót nagy tetszéssel fogadta a gyűlés s el
határozta a szakosztály jegyzőkönyvében leendő megörökítését. A
jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Ki s s S á n d o r és J a n k ó
B á l i n t orosházi tanító kéretett fel.
Az elnöki megnyitó után K u b a c s k a I s t v á n alelnök mél
tatja, a gyűlés helyeslése mellett, Alexy Lajosnak az egyesület
erősítése érdekében kifejtett lankadatlan és eredményes munkás
ságát is azt indítványozza, hogy ezért a gyűlés jegyzőkönyvi köszö
netét szavazzon neki.
A gyűlés örömmel hozzájárul alelnök indítványához.
Ezután Alexy Lajos felolvassa elnöki jelentését.
Igen tisztelt Szakosztályi Gyűlés!
Az 1912. május 28-án, Budapesten tartott Szakosztályi Gyűlé
sünk a következő határozatok végrehajtását tette köteleségemmé,
hogy:
I. A Tanítóegyesületek Országos Szövetsége által rendezett
VII-ik Egyetemes Tanítógyülés kijelölt előadóihoz sürgősen ter
jesszem be Szakosztályi Gyűlésünk véleményét a Tanítói fizetés
rendezés, a Nyugdíjrevizió és a Tanítók szolgálati pragmatikája
tárgyában.
Jelentem, hogy Szakosztályunk véleményező határozati javas
lata mindhárom tárgyban már junius 6-án az illető referenseik
kezében volt.
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Természetesen magam is résztvettem, Szakosztályunkat és
Egyesületünket képviselve a júliusi Egyetemes Tanítógyülésen,
valamint az azokat előkészítő Igazgatótanácsi gyűléseken is. Kép
viseltem továbbá Egyesületünket az Eötvös-alap julius elsői köz
gyűlésén s az Országos Szövetség szeptember 14-iki Igazgatósági
Gyűlésein és deputációs felvonulásában a Minisztériumokhoz.
Tudjuk, hogy ez alkalommal a közoktatásügyi Minisztériumban
zárt ajtókat találtunk s a Pénzügyminisztériumban is csak azért
fogadta Papp Elek államtitkár a deputációt, mert tudvalévőén
a nagyurak udvariasak, már megszokásból is.
II.
Kötelességemmé tette továbbá Szakosztályi Gyűlésünk
hogy az E v a n g é l i k u s T a n í t ó s á g k é p v i s e l t e t ő s é n e k
az e g y h á z k o r m á n y z a t v a l a m e n n y i f o k o z a t á n k é r 
d é s é b e n való állásfoglalásunkat, illetve a Sass István elnöktár
sam által szerkesztett és Szakosztályi Gyűlésünk által változtatás
nélkül elfogadott határozati javaslatát illetékes helyre, vagyis a
mi másnapi közös gyűlésünk és Egyesületünk elnöksége útján
Egyetemes egyházi kormányunkhoz felterjesszem. Megtörtént!
Egyben, ugyancsak Egyesületünk elnöksége útján felterjesztést
nyertek Egyetemes Egyházikormányzatunkhoz a tanítói fizetésrendezés és a kántorifizetés elkülönítése tárgyában hozott határo
zataink és kérelmeink. Az idevonatkozó háromrendbeli felterjesz
tésünket szószerint közli Egyesületi Évkönyvünk 149—155-ik lap
jain, közli továbbá az „Evangélikus Népiskola” támogatása érde
kében szóló felterjesztésünket is.
A Zsinati Bizottság javaslatában mindössze annyi változ
tatás történt képviseltetésünk ügyében, hogy (102. §) az esperességi gyűlésre nagyobb egyházmegyéink két tanító képviselőt
küldhetnek majd s az egyetemes gyűlésben négy tanító, kerületen
ként egy-egy képviselőnk fog bennülni. Ez utóbbi, ha megvalósul,
tényleg nagy haladás eddigi mellőztetésünkkel szemben, annál
kevésbbé érthető, hogy a kerületi gyűlésen csak az eddigi két
tanító képviselő, hagyatott meg a javaslatban. Mért ne lehetne
az legalább szintén négy, egy-egy kerületünk négy külömböző
vidékének képviseltetésére? De az Istenért valahogy ne az eddigi
módon, midőn minden évben más más két testvérünk jutott
föl sorrendben a kerületi gyűlésre és mire ottan tájékozódni
tudott valahogy, már mehetett haza, hogy a jövő évben másik
két tájékozatlannak adja át helyét.
Ezen okokból találtam szükségesnek idei (mai) gyűlésünk
tárgysorozatába újra fölvenni ezen képviseltetésünk ügyének
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kérdését, abban a reményben, hogy maga a Zsinatnak kötelessége
módot találni ezen jogos és szükséges képviseltetésünkmek egy
házi új alkotmányunkba való beillesztésére.
Egyetemes Gyűlésünk sajnos kissé mostohán bánt el ugyan
felterjesztéseinkkel, de nem azért, mert a Tanárok és Tanítók
közös egyesülete nevében terjesztettek föl azok eléje, hanem
azért, mert általában a tanügyi fölterjesztéseknek régóta ez a
sorsuk az Egyetemen, a sok közigazgatási teendők között alig
jut ezekre idő.
Nem dicsekedésből mondom, de jóleső örömmel, hogy az
1911. év tavaszán Sopronban megalakult Szakosztályunk, az Evan
gélikus Tanítóság és az Evangélikus Tanárság társulásának ma
gasztos tényével, rövid két évi fennállása óta működésének hasz
nosságáról, céljainak egyházépítő szükségességéről országszerte
kellő méltatást vívott ki magának és sikerült már is úgy Egye
temes Egyházunk vezérférfiainál, mint a lelkészi, világi és tanítói
karban általában is tömörülésünk jogosultságát és hasznosságát
bebizonyítani. Kellő méltatásban részesítették tömörülésünket,
még Szakosztályos jellegében is, egyúttal a többi országos test
vér tanítóegyesületek, a Tanítók Országos Szövetsége, sőt maga
a Minisztérium is.
III. Jelentem továbbá, hogy a Tanártestvérek egyesületével
megtörtént csatlakozásunkkal szükségessé vált alapszabálymódosí
tásokat és ügykezelési szervezet-rendünket jóváhagyólag tudo
másul vette Egyetemes Egyházunk.
IV. Terjedelmes Éviértesítőnket egyesületünk buzgó titkára
G ó m ö r y J á n o s igazgató úr tudtommal minden tagtársunknak megküldötte. Ez az Évkönyv már maga egy olyan kapocs,
mely az evangélikus tanításügy szolgálatában álló összes tanférfiak közös munkálkodásának dokumentuma s amely közös
munkálkodás megkezdésével mi evangélikusok önként megelőz
tük a haladó kor parancs szavát. íme agilis új közoktatásügyi
miniszterünk, már is rámutatott az elemi és felsőbb iskolák közötti
kapcsolat szükségességére és egyelőre elrendelte a Néptanítók
Lapjának a főgimnáziumokhoz való megküldését.
Örvendve hozom tudomására Szakosztályi Gyűlésünknek,
hogy múlt évi ajánlásunk és fölterjesztésünk szintén némi ered
ményt ért el az „Evangélikus Népiskola” terjesztésében is. Nem
tudok keményebb szót, valóságos rossz akaratnak bélyegzem,
az Egyetemes Gyűlés jegyzőkönyve 85-ik pontjában foglalt enge
dély után, ha valaki még az iskolai könyvtár költségére sem szerzi
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m eg magának ezt az egyetlen eszközt a tanítótársaival való közös
ség ápolására és nem fizet *elő Szakosztályunk hivatalos lap
jára, mozgalmaink és óhajtásaink példásan igaz és pártatlan szó
csövére.
V.
Végezetül elsorolom még, hogy múlt év november 7-én:
Sass István, Kintzler Árpád, Szűsz Lajos, Döbröntey Irén, Perényi
Rezső és Sramkó Kálmán tagtársaimmal együtt résztvettünk
Egyesületünk választmányi gyűlésén Budapesten.
Megjelentem továbbá a Tanítók Szövetsége december 30-iki
Igazgató-tanácsi gyűlésen, majd a január 23-iki Elnökségi érte
kezleten. Ugyancsak résztvettem továbbá január 31-én a Közoktatásügyi Miniszter elé járult deputációban, sőt külön föl is
szólaltam és felhívtam a Miniszter Ür figyelmét az eltörölt korpótlékoknak személyi pótlék címen történő kártalanítása dolgá
ban. Amit nem csak megígért ekkor, de mint tudjuk, a törvény
ben keresztül is vitt a Miniszter.
A február 2-ikán tartott Szö.vetség-Tanácsi gyűlés, mint tud
juk egy Permanens Bizottságot alakított a fizetésrendezési moz
galmak irányítására. Mint ezen bizottságnak egyik tagja kötelességszerüen és híven igyekeztem az Evangélikus Tanítóságot
képviselni. A február 23-iki Tiltakozó Nagygyűlés egyik hiyatalos hozzászólóúl én is> kijelöltettem. Magán a Gyűlésen azon
ban, a nagy izgalomra tekintettel, mind a négy felekezeti Prszágos Egyesület enlökei elállottunk a fölszólalástól. Sajnos, igein
kevés eredménnyel voltak a Tanítóság mozgalma, duputációzása
és jogos feljajdulásai a törvényalkotókra. Politikai manővernek
használták föl Országnagyjaink a mi fizetésrendezési törvényjavaslatunk tárgyalását. Valósággal átkergették az egészet a tör
vényes fórumokon és . . . . nem szentesítették még máig sem!
Akármennyire hozzászokott azonban évszázadokon át a Tanító
ság ily mostoha bánásmódhoz, nem nyugodhatik meg igazát
követelni. Ezért találtuk szükségesnek Választmányi Tagtársaim
mal a fizetésrendezés, reánk felekezeti tanítókra fokozottan sé
relmes hiányainak tárgyalását mai gyűlésünk tárgysorozatába
fölvenni.
!
Egy igen kicsi megnyugtatással szolgálhatok mégis igen
tisztelt Tagtársaimnak. Április 25-én Egyesületünk elnöksége és
tisztikara Budapesten, a rendes fogadási napon, tisztelgő küldött
ségben jelent meg az új Közoktatásügyi Miniszternél és Állam
titkárjainál. Mondhatom, megható és reánk tanítókra felemelő
volt, amilyen nyomatékkai és hévvel adott kifejezést a Minisz
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terhez intézett beszédében Elnökünk: M á g ó c s y Di e t z Sá n 
d o r úr azon jelentőségteljes egyesülésnek, mely az Evangélikus
Tanárokat és Tanítókat egy közös egyesületben összpontosította.
A miniszter és államtitkárjai természetesen kegyesen meg
hallgatták az Egyesületünket foglalkoztató óhajtások fölsorolását
és hasonlóan kegyesen elfogadták ezeket az óhajtásokat kifejező
memorandumot is. N á r a y Sza bó S á n d o r államtitkár úr ezen
felül, az én alázatos kérdésemre határozott kijelentést is tett
arra nézve, hogy a korpótlékok eltörlésével esetleg károsuló taní
tók, személyi pótlék címen, teljes összegben megkapják vesz
teségük értékét mindaddig, amig az új fizetésrendezési törvény
valamelyik fizetési osztályában megnyílik számukra az előre
haladás.
Az elnöki jelentés szomorú és kegyeletes kötelessége az év
közben elhunytak fölsorolása is. Elég fájdalmas, hogy még meg
sem ismerkedhettünk ezen tagtársainkkal és már örökre elváltak
tőlünk: Cser Lajos, kemenesmihályfai, Ridegh János és Vargha
János szarvasi és Rhuz Béla kecskeméti tagtársaink. Többen
nyugalomba vonultak. Helyüket azonban új jelentkező tagok fog
lalták el, akiket egyenként és összesen s köztük különösen Békés
csaba, Szarvas, Orosháza, Mezőberény lelkes és tekintélyes nagy
tantestületeit üdvözlöm melegen sorakozásukért. Az elköltözötteknek zavartalan síri álmot és Öregjeinknek jól megérdemelt
pihenést kívánunk mindnyájan.
Külön is nagy köszönetemnek kívánok kifejezést adni: Uhrin
Károly, Freuszmuth Frigyes, Knitzler Árpád és Kubacska István
kartársainknak, kik ez év folyamán külön felhívásokkal és nagy
buzgalommal fáradoztak egyesületünk érdekében.
Lautner Mátyás kartársunk, arra való hivatkozással, hogy
az ő iskolája községivé lett, habár hozzánk tartozónak érzi js
magát, alelnökké történt megválasztatását nem fogadhatja el.
Helyére tehát, bányaikerületi tinítótestvéreink élére, új alelnököt kell jelölnünk és választanunk majd még a mai gyűlésünk
folyamán.
Jegyzőkönyvünket, mely az Értesítőben, sőt az Evangélikus
Népiskolában is szórul-szóra megjelent, fölolvasottnak kérem tekin
tetni. Becses figyelmükbe ajánlom még Pénztárosnak jelentését,
mely mint szegény embereké, bizony elég szegényes állapotok
ról szól. De ez nem a mi szégyenünk. Szégyene annak a társa-i
dalomnak, amely eltűri, hogy kis gyermekeinek leghívebb gonrdozói, a legszükségesebbeket is nélkülözik.
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Köszönöm igen tisztelt Szakosztályi Gyűlés a becses figyel
met, amellyel kissé hosszúra nyúlt jelentésemet meghallgatták.
Külön indítványaim, az elparentálást kivéve, nincsenek. Kérem
becses érdeklődésüket Gyűlésünk többi tárgyaihoz is.
Isten megsegítő kegyelme legyen velünk!
A tartalmas s Imindenkit mindenben teljesen tájékoztató elnöki
jelentés tudomásul szolgál s az elnöknek a szakosztály újra Js
elismeréssel adózik.
2. S a s s I s t v á n somogysurdi tanító határozati javaslatának
tárgyalása következett „Egyházi képviseltetésünkről az egyházkormányzat valamennyi fokozatán.” címen, melyet az elfoglalt-'
sága miatt jelen nem levő előadó helyett La c z ó End re békés
csabai tanító ismertetett. (Lásd indokolásával együtt a határozati
javaslatot az Ev. N. 9. számában!)
A határozati javaslatot egész terjedelmében azzal fogadta
el a gyűlés, hogy azt, a múlt évben benyújtott, de elintézést
nem nyert ugyanazon tárgyú javaslatával együtt terjeszti föl az
Egyetemes Egyház közgyűléséhez, továbbá, hogy a javaslatban
foglalt azon óhajt, mely szerint kerületi tanító egyesületek alakít
tassanak, ezidőszerint mellőzi addig, mig egyesületünk meg nem
erősödik, s hogy a kerületi tanító kiküldöttek ne egy évre, mint
eddig, de legalább három évi megbízatással választassanak.
3. A fenti tétel tárgyalása közben tisztelte meg látogatásával
gyűlésünket M á g ó cs y-D i e t z S á n d o r dr. orsz. egyesületünk
elnöke, Ha v i á r Dá n i e l a szarvasi ev. egyház felügyelője,
V e r e s s J ó z s e f főespres Orosházáról és G ö m ö r y Jánol s
eperjesi főgimn. igazgató, az egyesület titkára, kiket Alexy Lajos
elnök meleg szavakkal üdvözölt.
.Mágocsy-Dietz Sándor az üdvözlést megköszönve, azt in
dítványozza, hogy a zsinat elé terjesztendő javaslatok elkészíté
sére alakíttassák egy közös bizottság, hogy így bizonyosabban
remélhesse a tanítóság is kérelmének teljesítését.
Az indítványt készséggel magáévá tette a gyűlés és a közös
bizottság tagjává az elemi iskolai szakosztály képviseletére Alexy
Lajos elnököt küldi ki.
4. Ki s z e l y J á n o s czeglédi tanító adta elő ezután: „A
kántori fizetés elkülönítése a tanítóitól” című tételről szóló, meg
okolt határozati javaslatát, (lásd a határozati javaslatot indoko
lásával együtt az Ev. N. 10—11. számában!) melyet azzal a
csekély módosítással fogadott el a gyűlés, hogy a határozati
javaslat 2. pontjában jelzett 400—600K-nát határozottabbam
600 K-ban állapította meg.
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Ennél a pontnál D a n k ó S a m u szarvasi tanító indítván
nyozza, hogy miután még most is vannak egyházak, ahol, az
ósdi díjlevél rendelkezése szerint, a tanító kénytelen esőben,
fagyban borravalónak is csekély s a tanítót megalázó 13 (tizen
három) karajcárért temetni: mondja ki a gyűlés, hogy az elnökség
utján fölir az Egyetemes Egyház közgyűléséhez, hogy ezt a lehe
tetlen állapotot úgy változtassa meg, hogy az egyházakat utasítsa
a díjlevelek olyatén átalakítására, mely szerint az egyszerű te
metés legalább 2 (kettő) korona legyen.
A gyűlés ilyen értelemben határoz.
5.
Ezután a betegsége miatt meg nem jelent Kr u g La j o s
soproni tanító munkáját: „Mikor teljesítik feladatukat iskoláink
nemzetiségi
vidékeken?” (Lásd
lapunk
más helyén!)
olvasta fel P i l i s z k l y j á n o s szarvasi kartárs, kinek a felolvasásért
szerzőnek pedig tartalmas munkájáért szavazott köszönetét a
gyűlés.
ö. H o r e c z k y Bél a tiszaföldvári tanító adta elő most
találóan megindokolt határozati javaslatát: „A tanítói fizetésrendezés sérelmei” címen (lásd az Ev. Népisk. 10.—11. számá->
báni) melyet változatlanul fogadott el a gyűlés.
La c z ó E n d r e békéscsabai tanító, ehhez a határozati javas
lathoz pótlólag fölvenni azt javasolja, hogy miután az evangélikus
tanítóság sok esetben terhesebb munkát végez, mint az állami
tanítóság, kiknek nagyobb fizetésük mellett még családi pótlék
is jár : az evangélikus tanítóság újólag is juttassa kifejezésre
illetékes helyen ebbeli kérelmét.
íHoreczky Béla a maga részéről elfogadván az indítványt, a
gyűlés is így határozott.
7. Ugyancsak Laczó Endre indítványozza, hogy egyesületünk
kérje az Országos Szövetség útján a magas kormánytól a fele
kezeti tanítóság családtagjai részére is a féljegy kedvezmény meg
adását.
E t t az indítványát is magáévá tette a gyűlés.
8. Azt az indítványát Laczó Endrének, hogy a hittan tanítá
sáért, épen úgy, mint az állami tanítóknál, a felekezeti tanítóság
is részesüljön külön díjazásban vagy pedig ne köteleztessék a hittan
taníítására: egyhangúlag elvetette a gyűlés.
9. P a t a k i J á n o s szarvasi és M ü 11 n e r Mi h á l y po
zsonyi tanítók különnkülön is kimutatták a mai nyugdij-törvény
tarthatatlanságát, mely után Pataki János terjesztette elő s aján
lotta szószerinti elfogadásra a múlt évi Budapesten tartott VII-ik
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Egyetemes Tanítógyülés ezen tárgyban hozott egyhangú határo->
zatát (lásd a VII. egyetemes tanító-gyűlés naplójának 169—172.
lapján a 43. illetve 48. pontból álló határozati javaslatot!) a melyet
szakosztályi gyűlésünk az alább ikövetkező módosításokkal magáévá
tett.
Müller Mihály pozsonyi tanító ugyané tárgyban benyújtja
határozati javaslatát, mely szerint kívánja, hogy a VII. egyetemes
tanítógyülés által elfogadott 43. illetve 48. pont közül tizenkettőt
mint kifogásolható szöveget módosítsa s a módosított szöveget
juttassa az elnökség az Országos Szövetség elnökségéhez. Ezen
határozati javaslat is elfogadtatott a gyűlés álí|il s így a módosított
12. pont a következő:
5. sz. Az állami elemi és polgári iskolai tanítók, mint állami
tisztviselők vétessenek ki a nyugdijszabályzat rendelkezései alól
s helyeztessenek az 1885. évi XI., illetőleg az 1912. évi LXV. t.-c.
hatáskörébe, de az állami elemi iskolai tanítók úgy, hogy nyugdíj,
özvegyi ellátás stb. tekintetében köztük és a nem állami elemi isk.
tanítók között — az egyenlő munka, egyenlő jog elvénél fogva
különbség ne legyen. Az orsz. nyugdíjalap a nem állami tanítóság
javára pedig csonkítatlanul meghagyassék.
6. sz. A felekezetek, törvényhatóságok, községek és társu
latok által, vagy örökalapítványokból fentartott polgári iskolák
tanítói az állami polgári iskolai tanítókra is vonatkozó 1912. évű
LXV. t.-c. hatáskörébe helyeztessenek.
7. sz. A teljes nyugdíjra jogosító szolgálat ideje 40 eszten
dőről 35 esztendőre szállíttassák le és e végett az i 913. évi t.-c.
úgy módosíttassák, hogy az ebben biztosított és teljes nyugdíj
alapját képező legmagasabb fizetési összeg is a 35-ik szolgálati
év előtt elérhető legyen.
8. sz. Harmincöt évi szolgálat után saját kérelme nélkül (nyug
díjazandó a tanító a legmagasabb fizetési nyugdijösszeg beszámítá
sával, ha orvosi bizonyítvány alapján munkaképtelennek találtatik.
12. sz. A fizetendő évi járulékok összege változatlanul ha
gyassák. Az 1875. évi XXXVII. t.-c. 28 §. 1 pontja akként módo
suljon, hogy az első ízben alkalmazott tanító részére biztosított
nyugdíj összeg után 1200 koronáig 5 százalékot, az 1200 koronát
meghaladó mennyiség után 30 százalékot fizessen a tanító egyszer
és mindenkorra. A fizetés emelkedésére kirótt 50 százalék 30
százalékra szállíttassák le.
13. sz. Az 1875. évi XXXII. t.-c. 29. §. 3. pontjában meghatá
rozott 24 korona helyett az iskolafentartók az 1913. évi XVI.
t.-c.-ben megállapított kezdőfizetésnek, 1200 koronának 3, legfel
jebb 4 százalékát fizessék évi hozzájárulás címén.
16. sz. A lakáspénz, valamnit az igazgatói díj, az általános
és a gazdasági ismétlő iskolai, valamint az iparos- és kereskedőtanonc-iskolai fizetés számíttassanak be a nyugdíjba.
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20. sz. A tanító özvegyének nyugdíja az állami alkalma
zottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló
1912. évi LXV. t.-c. 53. szakaszába foglalt táblázat-kulcs szerint
állapíttassák meg, az özvegyi nyugdíj összeg azonban az elhalt
férj utoljára élvezett és beszámítható fizetésének 50 százaléká
nál kevesebb nem lehet.
'
21. sz. Az árvák ellátása javíttassák. A félárvák az özvegy
nyugdíjának egyötöd részét kapják, a szülődén árvák pedig az
egyötöd részen felül a mostani 50 korona helyett még 100 koronát
kapjanak. A nevelési járulék élvezete úgy a szülőtlen, mint a fél
árváknál 24 éves koruk betöltéséig vagy korábban bekövetkezett
ellátásukig tart.
29. sz. Tanító és tanítónő között sem a saját ellátásuk, sem
pedig gyermekeikről való gondoskodás tekintetében ne tétessék
különbség. Elhalt tanítónő gyermekeit megillető nevelési járulékok
megállapításánál azt az összeget kell alapul venni, amely az ugyan
olyan összegű, beszámítható javadalmazás élvezetében állott (férfi)tanítónak özvegyét, özvegyi nyugdíj címén megilleti.
31. sz. Ügy az 1875. évi XXXII., mint az ezt módosító 1891.
évi XLIII. t.-c. alapján, — nemkülönben az 1907. évi XXVI. és
XXVI. t.-cikkkekben biztosított fizetési előnyökben nem része
sült — nyugdíjazott tanítók és főleg tanítóözvegyek nyugdíja
felemeltessék és a hozandó új nyugdíj-törvényben remélt előnyök
rájuk is terjesztessenek ki.
42. sz. Az Országos Tanítói Nyugdíjintézet minden oly
tagja után, kinek elhunytéval az intézet sem özvegy —, sem ke
resetképtelen gyermekekről, vagy elaggott atyáról, anyáról nem
gondoskodik (1. hat. javaslat 24. p. a.), az elhunyt tag által estleg
évtizedeken át személyi járulék címén befizetett összegből azok a
tanító-özvegyek nyerjenek évi segélyt, kiknek férje még nem
töltötte be tanítói működésének 10-ik évét.
10. P e r é n y i R e z s ő aszódi tanító‘előadása következett
ezután „A tanítók jogait védő országos bizottság szervezése/’
„A tanítói mellékfoglalkozások díjazása” és „A tanítók szolgálati
pragmatikája” tárgyában, melyeknek ismertetése után a benyíjtott
három határozati javaslatát (közöljük majd az Ev. Népisk. legköze
lebbi számában indokolásával együtt!) a gyűlés egyhangúlag el
fogadta.
11. Mivel pedig L a u t n e r Má t y á s alelnök tisztségéről le
mondott, elnök a megüresedett alelnöki állás betöltését indítvá
nyozza. Miután két jelölt van: Uhrin Károly békéscsabai és Dankó
Soma szarvasi tanító: elnök szavazást rendel el, melynek ered
ményeként Dankó Somát jelenti ki megválasztott alelnöknek.
12. A gyűlés berekesztése előtt K i n t z l e r Á r p á d iglói tanító
azt indítványozza, hogy gyűlésünk kérje az egyetemes közgyűlés
től az 1912. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 64-ik pont
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jának egy évre leendő meghosszabbítását, mely kimondja, hogy
a bírálati díjak fele összegre mérsékelteinek 1913. végéig a be
mutatott tankönyvek után.
A gyűlés igy határozott.
• Több tárgy nem volt s a gyűlés elnök éltetésével véget ért.
K iszely J á n o s
szakoszt. jegyző.

A »Veszpémmegyei Evang. Tanítóegyesület«
megalakulása.
A veszprémmegyei evang. tanítóságnak emlékezetes napja
marad az 1913. évi május hó 29-e.
Emlékezetes, mert ezen napon a két — eddig külön - működő egyesület: a „Somlyóvidéki ev. Tanítóegyesület” és a
„Bakonyvidéki ev. Tanítóegyesület”, baráti, kartásri jobbot nyujtt a
egymásnak „ V e s z p r é m m e g y e i Eva ng. T a n í t ó e g y e s ü 1e t” néven egyesülve folytatja tanügyi munkálkodását.
Tekintsük e napot ünnepnapnak, melyen az egymásiránti k a r 
t á r s i b i z a l o m n a k adtunk kifejezést, mely az egyesülés által
e r ő s e b b e k k é s az erősödés által számottevőbbé és, talán nem
túlzók: tekintélyesebbé tette tömörülésünket. Maradjon is velünk
a kartársi bizalomból fakadóit egyesülésünknek erősítő szelleme,
hogy, mint „Veszprémmegyei Ev. Tanítóegyesület” az iskoláin
kívüli munkálkodásunk így a tanügy terén figyelemreméltó gyü
mölcsöket teremjen, valamint tanítói jogos kívánságainknak ille
tékes helyeken figyelemre méltatott szószólójává váljék!
Az előjelek után Ítélve, nem mondok le ezen reményről.
Mert hiszen „sub auspicus episcopi”, Méltóságos Főtisztelendő
G y u r á t z F e r e n c püspök urunknak gyűlésünket megtisztelő
jelenlétével, tanácskozásainkban! való részvétével kezdtük meg
munkánkat. Országszerte tiszteletben álló püspök urunknak a gyű
lésünkön elhangzott nyilatkozataiban kell, hogy biztosítékot lássunk
jövő munkálkodásunk eredményességére nézve, — mely nyilat
kozatokat tudósításom későbbi részében nemcsak csekélységem,
de tanítótársaim nevében is a tiszteletteljes köszönet és hála
érzetétől áthatva megörökíteni toliam egyik legszebb kötelességé
nek örömmel ismerem el.
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A pápai ev. gyülekezet díszes tanácstermében összegyüle
kezve a „Jövel szent lélek” kezdetű ének s a Nagyt. Ki s s
Laj os , alásonyi lelkész űr buzgó imája után korelnöknek őt,
körjegyzőnek pedig N o v á k Gyul a , marcalgergelyii helyettes
tanító kartársat választattuk meg.
Korelnök úr üdvözölve a megjelenteket, meleg szavakban
emelte ki gyűlésünk főtárgyát, az egyesülést, kifejezést adva annak,
hogy e rő csak a bizalomból származó egyesülésben van. Ezután
rátért a tanítói fizetésrendezésre. Jól esik tudnunk, úgymond —
hogy a törvényhozás gondoskodása tárgyává tette a felekezeti ta
nítóság anyagi dolgait, azonban mégis maradt kívánni való: az
állami tanítókkal való egyenrangúság. Ezzel az alakuló gyűlést
megnyitódnak nyilvánítja.
*
Gyűlésünk emlékezetes fénypontja Méltóságos és Főtiszte
lendő főpásztor urunknak körünkben való megjelenése, kit is
szívből fakadt „éljen”-nel fogadtunk és őt hosszí ideig tanács
kozásainkban résztvenni láthattunk. Püspök urunknak megtisz
telő jelenléte már magas személyénél fogva is külső dísszel ruházta
fel tanácskozásunkat; belső értékét pedig emelték elhangzott
nyilatkozatai. így, midőn afeletti örömének adott kifejezést, hogy
lelkészelnököt választottunk. Örül, mert ezen tény igazolja lelkünk
abbeli megnyilvánulását, hogy nem tartjuk a tanítóság érdekeivel
ellenkezőnek, hogy tanítóegyesületünk lelkészelnököt választott.
„Ne tekintsék önök — úgymond — a lelkészt „ a r c h í v u mi b ó l
l e l t á r i l a g á t v e t t e l l e n s é g n e k ”, hanem társnak, kivel
egyetértő munkálkodásban van részük. A tanítóság iránti szeretet
vezetett engem mindig s e l v e m a l e l k é s z és t a n í t ó k ö z t i
ő s z i n t e k a p o c s s z i l á r d í t á s a . Ezt akarom s miután látom,
hogy tisztelt tanító urak kedves fiaim, lelkészelnököt választva,
ezen akaratomat méltányolják s erősítik azt, a lelkészelnök válasz
tását az egyház nevében köszönöm!”
*
Korelnök megnyitó beszédje után S z u t t e r Dá ni e l , pápai
kartárs tudomására adta az alakuló gyűlésnek a volt „Bakonyvidéki
ev. Tanítóegyesület” múlt évi szeptember hóban, Nagyalásonybanl
tartott gyűlésére küldött azon üzenetét, hogy a „Somlyóvidéki ev.
Tanítóegyesület”-tel egyesülni óhajt. Korelnök úr felszólítására
a „Bakonyvidéki ev. Tanítóegyesület” jelenlévő tagjai felállással,
egyértelmüleg kijelentik, hogy az egyesülést igenis kívánják. Erre
korelnök úr határozatilag kimondja: miután az egyesülésnek
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immáron semmisem áll útjában, a „Somlyóvidéki ev. Tanítóegyesület” és a „Bakonyvidéki ev. Tanítóegyesület”, mint ilyenek
megszűnve „ V e s z p r é m m e g y e i e vang. T a n í t ó é gyyes ü l é t ” néven egyesülnek.
Szutter Dániel, pápai kartárs elismerő szavakkal emlékezik
meg a korelnökségről lemondott Kiss Lajos lelkész úrról, őt az
immár megalakult tanítóegyesület elnökéül is ajánlja. Szutter kar
társ ajánlata visszhangra talált s Nagyt. Ki s s La j o s lelkész
urat választottuk meg elnökünknek, ki is az elnökséget elfogadta.
A1elnökök lettek: S z u t t e r Dá ni e l , pápai és C s á n y i Laj o s,bakonytamásii kartársak. Jegyzők: Szombath Ernő, lajoskomáromi, Sülé Sándor, kertai és Orbán Károly, csóthi kartársak.
Pénztáros: Kovács József, karakószörcsöki, ellenőr: Pintér Sándor,
ajkai kartárs. Könyvtáros: Kakas Irén, pápai kartársnő. A két volt
tanítóegyesület alapszabályainak összeegyeztetésével Sümeghy
János nemesszalóki kartárs elnöklete mellett egy Erdélyi Béla
szergényi, Orbán Károly csóthi, Csányi Lajos bakonytamásii,
Petter Viktor nagygyimóthi, Szabó Sándor takácsié Káldy Jó
zsef veszprémvarsányi és Nagy Pál pápai kartársakból álló bi
zottság lett megbízva.
íMegejtvén a 'tisztikar megválasztását, hosszabb vita után, mely
ben szakavatott tanácsával Mélt. és Főt. püspök ír is résztvett,
mellőzve a veszprémmegyei általános tanítógyülésen való rész
vételt, elhatároztuk egy tavaszi közgyűlésnek, az egyházmegyei
gyűlést megelőző napon való tartását, melynek főteendői inkább
az adminisztratív dolgok. Ezenkívül, mint „Sömlyóvidéki Kör”
és „Bakonyvidéki Kör” őszi gyűlést tartunk, melynek az admi
nisztratív dolgok érintése mellett, főteendőjét fogja képezni peda
gógiai munkálkodás: munka felolvasás, mintatanítás.
Ezen tárgynál Mélt. és Főtiszt, püspök ír azon nézetének adott
kifejezést, hogy a megyei általánosban való részvételünkben jelét
látná az egyházi kötelék lazulásának, amiért is óhajtja: „marad
junk az egyház fiai s mint ilyenek tüntessük ki e jó dajkát azzal
is, hogy csupán felekezeti gyűléseket tartva ragaszkodjunk hozzá.”
Az ezen gyűlésekre nyerendő napidijak és fuvarokra nézve
az a kétely merült fel, hogy a gyülekezetek már egy gyűlésre sem
szívesen adnak fuvart és napidijat, kettő kedvéért pedig még
kevésbbé lesznek hajlandók a kiadásokat emelni: Mélt. és Főt.
püspök űr, megerősítve Nagyt. M oh á c s y Laj os, maracl-t
gergclyii lelkész úrnak, mint a veszprémi ev. Egyházmegye szám
vevőjének felvilágosító szavait — kijelenteni méltóztatott, hogy
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a számvevőszék az egyházközségek évi költségvetéseit c s a k
a b b a n az e s e t b e n f o g j a j ó v á h a g y n i , ha a z o k b a n
a t a n í t ó g y ü l é s e k r e f e l v e t t s z e m é l y e n k é n t i és
g y ü 1é s |e n [k é n t i ha t k o r o n a n a p i d í j a k s az u t a z á s i
k ö l t s é g e k is fel v a n n a k véve. El l e n k ez ő' e s e t b e n
az e g y h á z m e g y e i s z á m v e v ő s z é k a z o k a t v i s s z a
f o g j a u t a s í t a n i , s őt m e r e v e l l e n k e z é s e s e t é b e n
f e g y e l mi e l j á r á s t á r g y á v á f o g j a t enni .
Zsinati képviselőnek egyhangúlag Sa s s I s t vá n, kerületi
tanítóegyesületi elnököt választottuk meg. Az egyházkerületi gyű
lésen leendő képviselettel Ko c z o r M á r t o n alsósági és Csat á r y Ká l má n , pogányszemtpéteri kartársak lettek megbízva,
mig az egyházmegyei gyűlésre S z u t t e r Dá n i e l kartársat
küldtük ki.
A Zsedényi-dijra — megtartva továbbra is a régi rendszert
— bakonyvidéki kartársaink közül Horváth Ferenc, ászári kar
társat ajánlottuk.
Pintér Sándor ajkai kartárs ismerteti a Fodor Mihály, pusztamiskei és Rácz Károly, csékuti kartársakkal együtt kidolgozott
tantervet, melynek II. része az idén tartandó egyházmegyei gyűlés
könyvében közölve lesz.
A Mélt. és Főt. Püspök úr által kitűzött 30 koronás mun
kára új pályázát lett kitűzve. Pályázati tétel: „A k e r t é s z e t ,
m é h é s z e t és s e l y e m t e n y é s z t é s m e g k e d v e l t e t é s e
a n é p p e l . ” Határidő: 1914. április 30.
A volt két egyesület pénzügyeinek összeegyeztetése egy
Almási Brúnó, Tüskés István, Cseplák János, bakonycsernyei,
Huszlágh Lajos és Marosi Mihály, súri kartársakból álló bizott
ság teendője lett azzal, hogy a jövő — Veszprémben tartandó
■ — tavaszi gyűlésen véleményét terjessze elő. — A 3 koronában
megállapított tagsági díj legkésőbbi határideje minden év szep
tember 30-ika.
Szutter kartárs ismerteti az „Eötvös-alap” módosított alap
szabályait. Miután arról győződött meg, hogy azok új alakjokban
megfelelnek a kivánalmaknak, ajánlatára elfogadtuk.
Gáspár István, somlyóvecsei ifjú kartársunk bemutatkozva,
szeretetünkbe ajánlja magát. — Isten hozta!
Nagy Lajos, pápai kartárs sürgeti a nyugdijreviziót. Fel
szólalására az „Országos Szövetséginél szorgalmazzuk a meg
felelő eljárást.
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Nem mult el a gyűlés egy, bár rövidke, de őszintén szívé
lyes jubileum nélkül sem. Szutter Dániel kartárs emlékeztet,
hogy Sümeghy János, nemesszalóki kartársunk az idén töltötte
be tanítói működésének 25. évét. Megemlékezik róla, mint az
egyház és a tanügy hű, fáradhatlan, szakavatott s követésre méltó
munkásáról, kívánta neki a Mindenhatótól jóegészséget, hogy
még számos éven át működhessék, élvezve saját, jóleső ön
tudatában rejlő jutalmon kívül, azok bő elismerését is, akik ér
dekében, mint tanító működik. — Úgy legyen! Isten éltesse!
Összegezve a mai nap eseményeit, bizonyára kartársaim
véleményét tolmácsolom, amidőn megemlékezve gyűlésünkről ezt
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök úr jelenléte révén díszes
nek nyilvánítom s ha tiszteletteljes szeretettel körülvett Fő
pásztor urunkat a „Veszprém megyei ev. Tanítóegyesület” tagjai
nevében arra kérem: fogadja őszinte köszönetünket és hálánk
nyilvánulását, hogy első gyűlésünket magas megjelenésével meg
tisztelő figyelmére méltatni kegyeskedett. A lelkész és tanító
közti viszonyról elhangzott szavai pedig legyenek az a mag, mely
jó földbe hullott s teremjenek bőven olyan gyümölcsöket, melyek
evang. egyházunkat minden téren a felvirágzás kívánható leg
szebb fokára emeljék s hogy mi, akikre ez bízva van, egyen
ként elmondhassuk: „ S e mmi b e n s e m v á d o l e n g e m az
én l e l k e m ! ”
A lm ási Brúnó.

A külsősom ogyi ev. tanítóegyesület 1913. évi május 22-én
Surdon tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből.
Fentnevezett egyesület a jelzett napon tartotta meg tavaszi
rendes közgyűlését Mikler Győző elnöklete mellett.
Jelen voltak: Mikler Győző légrádi, Wolf el Gyula szepetneki,
Sass István súrdi, Záborszky Kálmán porrogszentkirályi, Héricz
Sándor nemespátrói, Binczi Dániel vésel, Németh István porrogi,
Héricz Zsigmond szőkedencsi, Teke Lajos iharosberényi, Hajas
Gyula sandi, Héricz Jenő iharosberényi és Horváth Mihály
gyékényesi tanítók.
Távol voltak: Fuchs Pál barcsi, Csatáry Kálmán pogányszentpéteri, Simon Jenő páti és Simon Zsigmond ihárosi tanítók.
A gyűlés megnyitása után a múlt gyűlés jegyzőkönyve olvas
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tatott fel, melynek hitelesítése után bemutatja elnök Zsiray József
nyugalmazott tanító volt vései kartárs levelét, melyben, az egye
sület részéről, még a múlt ősszel Sandon tartott értekezlet alkal
mából hozzá intézett üdvözlő sorokat köszöni meg meleg hangon.
Tudomásul vétetett.
iMikler Győző egyesületi elnök terjeszti elő ezután elnöki je
lentését, melyben beszámol a múlt évi tanügyi és egyleti ügyeket
illető eseményekről.
Az elnöki jelentés kapcsán a határozatokat igénylő pontokra
a következő határozatok hozattak:
a) A tanítók sérelmes fizetésrendezése tárgyában kerestessék
meg a tanítók országos szövetsége, hogy a tanítói fizetésrendezés
revidiálását a VII. egyetemes tanítói gyűlés memorandumának szel
lemében szorgalmazza a kormánynál.
b) Az országos szövetség azon felhívása kapcsán pedig, hogy
mindaddig amig a VII. egy. tan. gyűlésnek a fizetésrendezésre
vonatkozó kívánságai nem teljesülnek, a tanítógyülések az egész
országban egy napon tartassanak s ezeken az egyedüli tárgy a
tanítók fizetésrendezése legyen, kimondja a közgyűlés, hogy egye
sületünk egyházi jellege, de meg sok más egyéb, előre meg nem
állapítható körülmények miatt a felhívásnak legnagyobb sajná
latára eleget nem tehet, a közgyűlés különbeni célszerűbbnek
találná, ha ügyeink előbbrevitelének munkálásánál mindannyiunkat
az egész vonalon a formaságok helyett inkább az összetartás
vezetne.
c) Kerestessék meg a tanítók országos szövetsége, hogy a
tanítói nyugdíjszabályzatot sürgesse meg a kormánynál, kérje ki
a javaslatot a közoktatásügyi minisztériumtól, hogy így a szövetség*
intéző bizottsága — esetleg maguk a tanítóegyesületek is — meg
tehessék észrevételeiket.
d) Héricz Sándor egyesületi tag által még az őszi gyűlésen
fölvetett s egyesületünk által is elfogadott amaz indítványra vonat
kozólag, hogy a Kapi—Papp-féle tankönyvek szerzői kéressenek
föl arra nézve, hogy tankönyveiket az áll. tanterv értelmében
dolgozzák át, az egyesület úgy intézkedik, hogy megbízza Héricz
Sándor egyleti tagot, hogy az őszi gyűlésen a Kapi—Papp-féle
tankönyvek átdolgozást igénylő részeire mutasson rá, hogy így
a szerzők is jobban láthassák a tanítóság óhajtásait a tankönyv
módosítására vonatkozólag.
Sass István értekezett ezután „A tanítók képviselete az egy

házkormányzat valamennyi fokozatán” cimii kérdésről, rámutatva
különösen arra, hogy egyetemes egyházunk tanítói karának az:
1892/93-iki zsinati törvények értelmében képviseleti joga az egy
házkormányzatban alig több a semminél, s nem áll arányban tes
tületünk tagjainak nagy száma s az általa végzett munka jelentő
ségével. Az 1913. évben megtartandó zsinattól várja a tanítói
kar eddig élvezett jogainak megfelelő kibővítését, aminek elér
hetése céljából már az egyetemes közgyűléshez fel is terjesz
tette javaslatát az ev. elemi iskolai tanítók országos egyesületének
(szakosztály) útján.
Hogy az egyesület tagjai is részletesen ismerjék a javaslatot,
szükségesnek tartotta azt ez értekezleten is ismertetni. A javaslat
ban az egyetemes közgyűléshez, intézett kérelmünk az E. A.
58.—112., 148. és 168. §-ainak megváltoztatására terjed ki.
Közgyűlés az
netét nyilvánítja.

előadónak a javaslat ismertetéséért köszö

Hajas Gyula sandi tanító olvasta fel „A kézügyesség tanítása”
cimii munkáját. Fölolvasásában különösen kiterjeszkedett arra,
hogy az osztatlan népiskolában az állami tainterv kívánalma a kéz
ügyesség tanítására vonatkozólag mennyiben vihető keresztül.
Fölolvasása után a tanulói által készített kézügyességi tárgyakat
— fa és papír munkákat — mutatta be a közgyűlés tagjainak.
A közgyűlés a tanulságos előadásért az előadónak köszönetét
nyilvánítja. Kimondja egyben, hogy e tárgy megkadveltetése cél
jából szükségesnek tartaná, hogy a kézügyesség tanításának mind
egyik ágazatából egy-egy mintatanítás mutattatnék be a jövő őszi
gyűléseken.
Teke Lajos iharosberényi kartárs adja elő abbéli panaszát,
hogy gyülekezete az egyik lakószobáját az ő beleegyezése és meg
kérdezése nélkül egy újabb tanterem ideiglenes felállítása céljából
tőle elvette és érte kárpótolni nem hajlandó. Kéri az egyesület
vezetőségét, hogy a rajta esett sérelmet az egyházmegyénél tegye
szóvá.
Közgyűlés a panaszt tudomásúl véve határozza, hogy Teke
Lajos iharosberényi kartárson elkövetett jogtalanság orvoslása cél
jából megkeresi az egyházmegye elnökségét.
Az egyházmegyei s az egyházkerületi gyűlésekre kiküldött kép
viselők választattak meg ezután.
Az őszi gyűlés helyéül Porrog tűzetett ki.
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Az indítványok során- határoztatott, hogy a távollevők távolmaradásuk igazolására szólíttassanak fel.
Ezek után elnök a gyűlést bezárta.
*
Közgyűlés után az egyházmegye lelkészeivel egyetemben •—
akik szintén ugyanezen napon és helyen tartották értekezletüket —
az egyesület tagjai a templomba vonultak, ahol úgy a lelkészi —
mint tanítói kar az Ür vacsorájával élt. Az istentisztelet végeztével
a lelkészi kar egyik ősz tagja, egyesületünknek volt elnöke, Szalók
Elek surdi lelkész nyugalomba vonulni készülvén, búcsúzott az
egyházmegye lelkészi és tanítói karától, amely alkalommal az
egyházmegye részéről Németh Pál esperes, lelkésztársai nevében
Balogh István porrogszentkirályi lelkész — egy általa írt alkalmi
ódával — a tanítóegyesület nevében Mikler Győző egyleti elnök,
a gyülekezet nevében Sass István tanító üdvözölték a nyugalomba
vonuló lelkészt. Mindannyian megható szavakban emlékeztek meg
érdemeiről, muunkásságáról, kivánva, hogy a jól megérdemelt
nyugalmat sokáig élvezhesse.
H orváth M ihály.

Jegyzőkönyv
a győri ág. hitv. ev. egyházmegyei tanítóegyesületnek
1913. évi junius hó 4-én Győrött tartott közgyűléséről.
■ Jelen voltak az egyesület összes tagjai Varga János ma lomsok i, Yidonyi Blanka győri és Schermann Irén rétalapi kartársak
kivételével, kik elmaradásukat igazolták. Mint vendégek meg
jelentek: Horváth Sámuel esperes, Magyar József ny. lelkész,
Kovácsics Géza győri hitoktató s. lelkész, Nits István kemeneshőgyéiszi tanító és Sokoray Eszti n.-móriczhidai tanítónő.
Mely alkalommal:
Az evang. templomban tartott s nt. Pálmai Lajos alkalmi
imája s búzgó énekből álló istenitisztelet után a Szeretetház
gyüléstermében gyülekeztek a résztvevők, hol
1.
Bándy János egyesületi elnök visszapillantást vetvén
az elmúlt évre, rámutat a már szentesítést nyert 1913. évi
XVI. t.-c.-re, mely ugyan az eddigi ellátással szemben haladást
mutat, a felekezeti tanítóságot ki még sem elégítheti, annak
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elégedetlenségét meg nem szüntetheti; panaszait, sérelmeit nem
orvosolja, mert az előlépés lassúbb mint az államiaknál, a kán
torit nem különíti el teljesen s az 1893 előtti szolgálati éveket
be nem számítja. Azion reményben, hogy a tanítóság további
kitartó munkája végre is meg fogja hozni a jogos és méltányos
ellenszolgáltatást, — az! egyesület tagjaid és kedves vendégeit
fejzívből üdvözölvén, — a gyűlést megnyitja.
2. Olvastatott az egyesületi élet minden mozzanatára kiter
jeszkedő s nagy körültekintéssel összeállított elnöki jelentés,
melynek keretéiben az elnök őszinte részvéttel emlékezik meg
1912 augusztus havában elhunyt Buthy Márton nyug. kartársról,
ki egyesületünknek évtizedeken át fáradhatatlan munkás tagja
volt. Indítványára a közgyűlés Buthy Márton boldogult kartársunk, egyesületünknek hajdani tevékeny tagja s kiváló nép
tanító emlékét jegyzőkönyvében megörökíteni határozza. Az évi
jelentést a közgyűlés köszönetének kifejezésével jóváhagyólag tu
domásul .veszi.
3. Gálos Gyula lébenyi kartárs olvassa fel: „A szociálizi-t
musról” című munkáját, melyben megállapítván a szociálizmus
fogalmát, ismerteti annak fejlődését, mint a mindenkori társa
dalmi viszonyok, az ipar és gazdasági átalakulás, a termelési
mód változása, a gyáripar, nagytőke és nagybirtok kialakulása
által előidézett munkásviszonyok természetes következményét. Ki
terjeszkedik a szociálizmus egyes kinövéseire, mint pl. a kommunjsinus, aminek kivihetetlenségét a modern szocializmus belátva,
követeléseinek élére a munka méltányos értékelését és díjazását,
a munkásosztálynak a kultúrában s polgári jogokban a mainál
sokkal nagyobb mértékben való részesítését állítja. I tt találjuk meg
a kapcsolatot a tanítóság érdeke és szociálizmus között, mert ha
kultur,aszomjas munkásság elérheti a jólétnek és polgári jogoknak
óhajtott fokát: ez a legújabb 'nagyhatalom,, a kultúra alapvető
munkásait, a tanítókat is az őket jogosan megillető elbánásban
fogja részesíteni.
A nagy tanulmányra valló korszerű munkáért a közgyűlés
munkahozónak köszönettel adózik.
4. Benedek Vince — hivatalos elfoglaltsága távozásra kény
szerítvén — á közgyűlés beleegyezésével soronkívül indítványozza,
hogy tekintettel a rendelkezésre álló csekély időre s arra is,
hogy két hosszabb elméleti munka meghallgatása fárasztó — a
jövőben egy felolvasás és a gyűlés élénkítése s tartalmasabbá
tétele céljából egy vitatétel vétessék fel a tárgysorozatba. A
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jövő gyűlésre ajánlja a következő vita tételt: „A testi büntetés
jogosultsága a népiskolában”.
A közgyűlés úgy az indítványt, mint az ajánlott vita tételt
elfogadja s ez utóbbi előadójának Benedek Vince tagtársat
kéri fel.
5.
Borsody János olvassa fel „A tanító a patronázsmunka
szolgálatában” cimü értekezését Témája eszmei kapcsolatban
állván a Gálos Gyula által felolvasottakkal, annak mintegy foly
tatását, betetőzését képezi.
A történelemmel bizonyítja, hogy társadalmi és vagyoni
egyenlőtlenség megvolt a. múltban s megvan a jelenben is,
csakhogy míg a régmúlt idők' szolgaságra kárhoztatott oktalan
tömegét a hatalmas cézárok kielégíthették kenyérrel és cirkuszi
játékokkal: a mai jognélküli, de öntudatos proletármilliók tisz
tességesen fizetett munkáért s polgári jogokért kiáltanak a ha
talmon levők felé.
A nyomor és ínség enyhítésére voltak már a múltban is
humanitárius intézmények, ezek azonban — sőt még a maiak
is — a nyomort megszüntetni nem, legfeljebb enyhíteni voltak
képesek, mert éppen azok, akik anyagilag leginkább segíthettekvqlna, visszahúzódtak, yégre a vezető emberek is belátták, a
nyomor és Ínség nemzetrontó hatását s törvényben (mondották
ki, hogy az elhagyott, nyomorban sinlődő s erkölcsi romlásnak
kitett gyermekekről gondoskodni állami s társadalmi kötelesség.
Ismerteti ezután a külföldi patronázs-mozgalmakat, az országos
gyermekvédő ligát, a gyermekbiróságot, majd áttér a gyermekvédelmet tárgyaló miniszteri rendeletre, melyben a miniszter a
tanfelügyelőknek teszi kötelességévé, hogy a tanítóikat a patronázs
munkába bevonják s ebbeli munkásságukat ellenőrizzék, ebben
látván a patronázs-munka biztosítékát. A rendelet 22. pontjában
felsorolt teendők ismertetése után felveti a kérdést, hogy van e
az anyagi és iskolai gondoktól elcsigázott tanítónak ideje arra,
hogy embermentő eszmék propagálója legyen és semmiből kultúr
intézményt teremtsen ? Sajnos, e kérdésre nemmel kell felelni. De
ha mindent nem is képes megtenni a tanítóság, tegyen meg,
amennyit a körülmények engednek, Küzdjön azl alkoholizmus ellen,
mely a legtöbb bűnözésnek, erkölcsi Züllésnek s degenerálódásnak
okozója. Radikális megoldás természetesen az lenne, ha a pálinka
mérések bezáratnának! s a kereseti viszionyok annyira javulnának,
hogy a munkás jól táplálkozhatnék s nem lenne szüksége búfelejtőre. A patronázs teendők részletes annak minden ágára kitér- *
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jedő fejtegetése után azon megállapításra jut, hogy a patronázs
nem más, mint pótló nevelés, jótékonysági köröknek és társada
lomnak összeolvasztása egy nemes munkában, mely a szegényt
gyámolítja, az ínséget csillapítja, a szenvedőt tűrővé teszi, az
elhagyottat veszni nem engedi, a bűnöst jó útra vezeti. Tehát a
szeretet munkája. Ajánlja végül, hogy egyesületünk ’ tagjai lép
jenek he a Győrött már megalakult és működésben levő „P atro
názs Egyesület”-be.
Az egyesület tagjai a nagy gonddal, mély tudással, szor
galommal és alapossággal megirt ez aktuális témát igazán a
tanítóság közérzületéből fakádólag tárgyaló felolvasást válto
zatlan érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták s köszönetüket
jegyzőkönyvileg is kifejezni határozták. A patronázs-egyesületbe
való belépéssel megvárják a tanfelügyelő intézkedését.
8. Az augusztus 27-én Kőszegen tartandó egyházkerületi
közgyűlésre tanítóképviselőkül 28—28 szavazattal Ludván János
simony,i és Csatári Kálmán pogányszentpéteri tanítók választattak
meg. Az egyházmegye által jegyzőkönyvi kivonattal kiküldendő
tanítóképviselőül Bándy János elnököt ajánlja.
9. Ugyancsak az egyházmegyei gyűlésen való képviseletével
Bándy Jánost bízza meg a közgyűlés.
10. Mészáros Sándor enesei tanító „Zsedényi” segély iránti
kérvényét aÖriö|zigyülés elnöík,! ajánlással határozza az egyházmegyei
közgyűléshez beterjeszteni.
;
11. A „Földváry segélyalap” 2, egyenként 50 koronás se
gélyét ez évben Boross Kálmán démi és Vidonyi Blanka győri
kartársaknak szavazta meg a közgyűlés.
12. Szabó György csikvándi tanító indítványára elhatározta a
közgyűlés, hogy az egyházmegyei közgyűlés utján felkéri úgy
az egyházkerületi, mint az egyetemes közgyűlést és tanító-egye
sületet, miszerint kegyeskedjenek odahatni, hogy a tanítók fize
tésének rendezéséről alkotott új törvények a felekezeti tanítókat
érintő sérelmei orvosol tassanak, nevezetesen:
a) Legyen fa felekezeti tanítónak ne csak kezdő és végfizetése,
de az előléptetése s a várakozási ;idő is egyenlő az államiakéval.
b) Az 1893 előtti évek számíttassanak be s ne csak esetrőlesetre, hanem intézményesen az egyenlő elbánás alapján részesül
jenek az 1893 előtt is szolgált tanítók személyi pótlékban.
c) A kántorság mint külön szolgálat, a tanítói fizetéstől
függetlenül, méltányosan dijaztassék.
«
d) A tanítóság, mint az egyház veteményes kertjének alap-
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vető munkása, részesíthessék munkája fontosságának megfelelő
képviseletben az egyházkőrmányzat valamennyi fokozatán, hogy
ezáltal a tanítóság és egyliáz közötti kapcsolat bensőbbé lévén,
a jogokban részesülő tanítóság teljes meggyőződéssel, azon tudat
ban lehessen az egyháznak búzgó s odaadó munkása, hogy fára
dozása ott is megértésre és méltánylásra talál, ahol eddig az
csak leereszkedő nyájasságban s szó virágokban bővelkedő mon
datokban nyilvánult.
Utasítja a közgyűlés az egyházmegyei gyűlésre kiküldött
képviselőjét, hogy ott egyesületünket ez irányban is nyoma
tékosan képviselje.
13 Uj tagokul jelentkeztek: László Ferenc malomsoki, Szíj
János börcsi és Tóth Lajos kispécsi tanítók.
Az egyesület szeretettel fogadja a fiatal kartársakat, azon
óhajtással, hogy úgy az egyesületnek, valamint a hazának és:
egyháznak legyenek ügy buzgó, munkás tagjai.
14.
Jövő gyűlésre munkahozónak Magyar István felpéci
kar társat kérte fel az egyleti elnök.
Fábcakap'i.
B ándy J á n o s
egyl. elnök.

A kemenesaljai ág. hitv. evang tanítóegyesület köz
gyűléséről.
Egyesületünk junius hó 10-én tartotta tavaszi közgyűlését.
K o c z o r M á r t o n elnöki megnyitó beszédében vissza
pillant az elműlt iskolai évre, rámutat arra, hogy mily nehéz
küzdelmet kell az osztatlan népiskola tanítójának megvívnia, hogy
több tárgyból az eddig két éven át vett anyagot most az űj
tanterv szellemében egy éven át feldolgozhassa. Azután méltatva
az új fizetésrendezés fontosságát, a közgyűlést megnyitja.
Az elnöki előterjesztések kapcsán bejelenti, hogy Cser Lajos
kemenesmihályfai kartárs elhúnyt. Az egyesület koszorút helyezett
ravatalára, sírjánál pedig Oswald Sándor tartott az egyesület ne
vében búcsúbeszédet.
O s w a l d S á n d o r mondott ezután emlékbeszédet az elhúnyt
felett, s indítványára a közgyűlés kimondotta, hogy Cser Lajos
érdemeit, amelyeket egyesületünk életében mint annak 15 éven át
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volt munkás tagja, majd 10 éven át volt ügybuzgó pénztárosa
szerzett, jegyzőkönyvében megörökíti.
Bemutatja ezután az elnök az országos szövetségtől hozzá
érkezett iratokat, s felhívja a közgyűlést, hogy válassza meg
3 évi megbízással kiküldöttjét a szövetségtanácsba. Oswald
Sándor indítványozza, hogy a kiküldött költségeit, — utazás, napi
díj — térítsük meg, mert könnyen úgy járhatunk, mind eddig,
hogy a megbízott nem megy fel az ülésekre. Utóvégre a kiküH
dött a mi érdekeinket képviseli, nem kívánhatjuk, hogy anyagi
áldozatot hozzon mindannyiunkért. Többen az egyesület szegény
ségere hivatkozva ellene szólnak e tervnek, mire Szórády Dénes
azt a közvetítő indítványt terjeszti be, hogy csak az útiköltségeit
fedezze az egyesület. A közgyűlés ezt elfogadja, s a szövetségtanácsba Szórády Dénest küldi ki.
Az egyházmegyei közgyűlésre Hajnal Endrét küldi egye
sületünk ki, az egyházkerületi közgyűlésre pedig Nits Istvánt,
és H éri ez Sándort.
Ezután a zsinati tanító-képviselő választása következett. Az
esperes úr megbízásából Nagy Sándor lelkész úr elnökölt a válasz
táson. Ni t s I s t v á n nyomatékkai rámutat arra, hogy egyházi
ügyeink vezetésében a tanítóságnak semmi szerepe nincs. Sokan
vagyunk, de jogunk kevés, pedig az egyház az államosítás esetén
veszi csak észre, mily kár volt a tanítóságot méltányos kívánsá
gainak figyelembevételével már előbb az egyházhoz erősebb szá
lakkal nem fűzni. Az állapotok javulását a zsinattól várja, s szép
beszédben ajánlja, hogy, Sass Istvánt küldje ki egyesületünk a
zsinatra, akinek egyénisége kellő garancia arra, hogy bennünket
méltóképpen képvisel. A közgyűlés elfogadja indítványát, s Sass
Istvánra adja szavazatát.
iMunkát olvasott N é m e t h Vi l mo s „Tanítványaink és a
szabadakarat” címmel.
Érzi a munkahozó, hogy folytonos felügyeletünkkel, fegyel
mezésünkkel szinte gúzsba kötjük a gyermek szabad akaratát, ez
pedig az önálló egyéniség kialakulását akadályozza, s keresi az
utat-módot, hogy a pedagógia s didaktika alapelveinek feláldozás^
nélkül hol s mikor engedhetünk teret annak, hogy tanítványaink
saját akaratukat kövessék. Érdekesen fejtegeti e tekintetben saját
eljárását, amelyre persze itt — helyszűke miatt — ki nem térhetek.
A közgyűlés úgy a munkahozónak, mint bírálójának, Né
meth Györgynek elismerését fejezi ki tartalmas munkájukért.

A jövő évi gyűlésen munkát olvas Oswald Sándor, bírálja
Ludván Sándor.
S z ó r á d y D é n e s ismerteti ezután az Eötvös-alap munkás
ságát, s kéri egyesületünk minden tagját, hogy az Eötvös-alapba,
amely oly áldásos tevékenységet fejt ki, lépjen be. A közgyűlés
is ajánlja, hogy akik még nem tagjai, lépjenek be, s felkéri Szórády
Dénest, hogy szépen megírt, lelkes hangú tanulmányát küldje be
a hivatalos lapba közlés végett.
'
Annak a bizottságnak jelentését, amelyet az elnök Cser
Lajos pénztáros elhalálozása után a pénztár átvizsgálására s ideig
lenes vezetésére küldött ki, Gindli János terjesztette be, jelentve,
hogy mindent példás rendben találtak. Pénztáros lett Gindli János,
ellenőr Weber Gyula.
Őszi közgyűlésünk szeptember hó második felében Alsólendván lesz. Már tavaly ott akartuk tartani, de a vörhenyjárvány
miatt elmaradt. Reméljük, hogy őszi gyűlésünket most mégis
megtarthatjuk Zalában, ahol már 20—25 év óta nem volt
gyűlésünk.
Nits István azzal az életrevaló indítvánnyal áll elő, hogy köz
gyűlésünk tárgysorozatát az elnökség nyumassa ki annyi példány
ban, ahányan vagyunk, s közgyűlés előtt pár héttel küldje szét.
így tájékozva leszünk, s jó előre foglalkozhatunk azokkal a kér
désekkel, amelyekről a közgyűlésen szó lesz. Többen pénzügyi
okokból ellenzik, mert egyesületünk anyagi eszközei csekélyek,
de miután Nits István, — kinek, mint az „Evangélikus Irka”
szerkesztőjének összeköttetése van Dinkgreve celldömölki nyom-t
dijával — biztosította a közgyűlést, hogy 3 koronánál nem kerül
többe a programúi kinyomatása, indítványát elfogadták.
Koczor Márton elnök boldog vakációzást kívánva a köz
gyűlést bezárja.
O sw ald Sándor.

A soproni alsó ág. hitv. evang egyházmegyei tanító
egyesület gyűléséről.
A soproni alsó ág. hitv. evang. egyházmegyei tanítóegyesület
junius hó 14-én Beledben tartott rendes évi közgyűlését.
Farkas György elnök a „Jövel szentlélek Úr Isten” el
hangzása után szívből fakadó rövid imát mond, majd meleg
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szeretettel köszönti nt. Farkas Mihály esperes, tiszteletbeli el
nököt, ns. dr. Ajkay Béla díszelmököt, nt. Hérints Lajos lelkészt,
■Horeeky Gyula csánigi tanítót és Káldy Margit répcelaki tanító
nőt, kik a vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület képvisele
tében jelentek meg; Berecz Gábor nyug. tanítót, továbbá az
egyesület megjelent tagjait s végül a közgyűlést megnyitja.
Az elnöki megnyitó után azonban nem vette mindjárt kez
detét a gyűlés kitűzött tételeinek letárgyalása, hanem előbb egy
megható kép tárult elénk, amelyet, ha festő, különösen inspirált
festő volnék, megörökítenék azok számára is, kik a gyűlésnek
részesei nem lehettek. Az elnöki asztal mellett áll egy férfiú,
az elnök, akit a tisztelők és barátok vesznek körül s mig hall
gatja a hozzá intézett szavakat, mind jobban és jobban elérzékenyüi, szemeiben mind sűrűbben követik egymást melegen érző
szívének gyöngyei, a könycseppek s egyszer csak azt vesszük
észre, hogy a mi szempilláink is nedvesek. Könnyezünk! És e
kényeket nem szégyeljük, sőt a nedves szemeket látva, az a
boldogítóan megnyugtató érzés támad bennünk, hogy mint-a
múltban, úgy a jelen ünnepélyes pillanatban is együtt érzünk
szeretett elnökünkkel s hogy nem sablonszerű hivatalossággal,
hanem meleg bennsőséggel ünnepeljük őt. Mert ünnepet ült a
mi egyesületünk, ünnepeltük elnökünket mint- 40 éves tanítót
és ünnepeltük vele együtt azon igazságot, mely szerint: sohasem
az állás, a hely ad az embernek díszt és tekintélyt, hanem
mindig az ember emeli fel, vagy sülyeszti le az állását, a hely
zetét arra a nívóra, amelyen ő maga képességeinél, munka
szereteténél, kötelességtudásánál — vagy hanyagságánál, meg
bízhatatlanságánál fogva áll.
Ünnepelt elnökünket először Molnár Sándor alelnök üd
vözölte egyesületünk, utána Farkas Mihály esperes a maga és
az egyházmegye, Ajkay Béla dr. a vadosfai összgyülekezet
elnöksége, Horecky Gyula a vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület és Szalay Pál nemesládonyi tanító a volt tanítványok
nevében. A szónokok mindenike az elismerés pálmáját nyújtotta
az ünnepelt felé, ki példaképe a zajnélküli csendes hangyaszor
galmú munkásnak s ki nemcsak az iskolában ért el mindenkor
kitűnő eredményt, de a közélet minden terén hasznos tevékeny
séget fejtett ki. Érdemeit ügy egyházi, mint világi felsőbbsége
mindig készséggel elismerte, büszkeséggel hivatkozott reá s leg
utóbb is Sopronvármegye részéről nemcsak meleg elismerésben,
de 300 korona jutalomban is részesült. A tanítói pálya tehát
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alapszabályait, miért neki köszönetét mondtunk, az alapszabályokat
pedig helybenhagyólag elfogadtuk.
Tudomásul vettük a pénztárosi jelentést, s hogy egyesüle
tünknek takarékpénztárban elhelyezett tőkéje 300 kor. 10 fillér.
Pénztárosnak és ellenőrnek a felmentvényt — köszönetünk ki
fejezése mellett — a lefolyt évre megadtuk.
Cirák György pénztáros betegségére való hivatkozással
visszavonhatatlanul lemondván, helyébe Kiss Sándor beledi kar
társat választottuk meg, kinek személyébe most már kétszeres
bizalmunkat helyeztük, miután ő az egyleti könyvtáros is.
A könyvtár állapotáról szóló jelentést is tudomásul vettük,
Noszlopi Kristóf nyug. kartársnak pedig, hogy egyletünk részére
két régi iskolai könyvet ajándékozott, köszönetét szavaztunk.
Zsinati képviselőnek Sass István egyhk. tan. egyes, elnököt
választottuk meg.
Egyházkerületi közgyűlésre képviselőül Szórády Dénes celldömölki és Horváth Mihály gyékényesi tanítókat választottuk meg.
Az „Országos Szövetségbe” megbízottul Molnár Sándor álelnökünket, az egyházmegyei közgyűlésre pedig Farkas György
és Horváth János kartársakat küldtük ki.
Szalay Pál munkát olvas, melynek címe: „Jelen nevelői fel
adatunk az erkölcsös megelégedés szolgálatában.” Munkahozó
nak mindvégig figyelemmel hallgatott tartalmas felolvasásáért el
ismerését és köszönetét nyilvánítja a közgyűlés.
Szíj Lajos, mint a népiskolai bizottság jegyzője, jelenti, hogy
egyházmegyénk iskolái ez évben is szép eredményt mutattak
fel. — Megelégedéssel tudomásul szolgál.
Ezzel kapcsolatban egyesületünk magáévá teszi esperes úr
azon ajánlatát, hogy egy-egy tanévben szükséges irka- és irószermennyiséget a tanítók fogják beszerezni a gyülekezeti pénztár
terhére s aztán ők beszerzési árban fogják a tanulók fezéhez
juttatni.
A Zsedényi-féle segélyre ez évben Farkas Györgyöt ajánlja
egyesületünk, a jövő évre pedig Dömötör Pétert veszi előjegyzésbe
a közgyűlés.
A jövő évi közgyűlésre elméleti munkát hoz Kisfaludy Károly
büki, bírálja Hajas Gyula nemeskéri kartárs.
Nagy Kálmán azon indítványának elfogadása után, mely
szerint a Zsedényi-féle segélyre való ajánlásnál a jövőben egye
sületünk szigorúbban ragaszkodik a szolgálati évek számához és
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előnyben részesülnek azok, kik még egyszer sem kapták — köz
gyűlésünk befejezést nyert.
Hogy referádám hiányos ne legyen, meg kell még emlékez
nem a fehér asztal mellett elhangzott felköszöntőkről is. Itt foly
tattuk az iskolában megkezdett ünneplést, szívünk, lelkünk gyö
nyörködött azokban a szebbnél-,szebb toasztokban, melyeknek
mindegyike mint egy-egy felejthetetlen virágcsokor illeszkedett
azon dicskoszoruba, melyet e napon kötöttünk.
Egyesületünk megbízásából:
H orváth J á n o s
vadosfai tanító.

A vasi felső ág. hitv. ev. egyházmegyei tanítóegye
sület IV. körének tavaszi gyűlése május hó 28-án Szentgotthárdon az evang. templomban volt Kirnbauer János egyesületi
elnök elnöklete alatt. A gyűlésen mint vendégek megjelentek a
szentgotthárdi ev. gyülekezet elöljárói is Mayer Károly járásbiró,
egyházközségi felügyelő vezetése alatt.
A gyűlést megelőzőleg isteni tisztelet volt, melyen Kiss
Imre volt uraiujfalui, nyugalmazott lelkész lélekemelő szép imát
tartott.
Az isteni tisztelet után Ebenspanger Gusztáv patafalvai
tanító gyakorlati tanítást tartott a beszéd és értelemgyakorlatból
a családról, összekapcsolva a 4-ik parancsolattal. A sikerült
tanítás mindenki figyelmét lekötötte és az elnöki megnyitóbeszéd után tartott bírálat is jónak találta a tanítást
A tanítás befejezése után az elnök szép beszéd kíséretében
nyitotta meg a gyűlést. Beszédében visszatekintést tett az elmúlt
mozgalmas évre. Konstatálta, hogy a fizetésrendezés nem is
annyira elégíti ki a tanítóságot, mint amire az egész vonalon
beállott nyugalomból következtetni lehetne. A látszólagos nyu
galom és megelégedés jobban csak erőgyüjtési időnek veendő,
melyre az új küzdelemben, melynek a nagy hiányok kiküszöbö
lésére okvetlen ki kell törnie, okvetlen szükség lesz. Rámutatott
továbbá a nemzetiségi vidéken működő tanítók helyzetére. Az
1907-ik évi törvény ugyanis világosan követeli, hogy az idegenajkú gyermekeket a 6 iskolaév alatt egész magyarrá kell tenni,
de hogy azt hogyan kellene tenni, ez hogyan lenne elérhető,
azt még ez ideig megmutatni senki sem tudta. Végül üdvözöl
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vén a teljes számban megjelent tagokat és a vendégeket, a gyű
lést megnyitotta.
Cipott Géza szentgotthárdi ev. lelkész pedig a saját, vala
mint a szentgotthárdi ev. gyülekezet nevében üdvözölte a tanító
kat, már azon oknál fogva is, hogy szentgotthárdon ilynemű
gyűlés most tartatik először.
A múlt évi őszi gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása követ
kezett azután, melyet a gyűlés észrevétel nélkül hitelesíttetett.
Ezekután az elnök a lefolyt idő alatt beérkezett iratokat
terjesztette elő, melyek közül legnagyobb érdeklődéssel, a kerü
leti egyesület alapszabályainak módosítása tárgyaltatott. Különö
sen a miniszter által ajánlott abbeli módosítás, hogy a gyűlése
ken anyagi ügyeink ne tárgyaltassanak nem fogadtatott el, mert
hiszen az éhes gyermeknek sem lehet megtiltani, hogy ne sírjon
akkor, mikor éhes.
A többi leiratok tudomásul szolgáltak.
Alexi Pál libái tanító olvasta fel ezután munkáját: „Az aka
rat nevelése az iskolában“ címen. Azokat a módozatokat ismer
tette, hogy hogyan nevelhetjük, tanulóinkat a 6 iskolaév alatt
annyira, hogy az iskolából kikerülve az életben egyedül is bol
dogulni tudjanak. Beható bírálat után az előadónak jegyzőkönyvi
köszönet szavaztatott.
A második munkát Spisszák Károly olvasta fel: „Az ének
tanításáról“ címen. Röviden rámutatott azokra a hibákra, melyek
az ének tanításánál előfordulnak.
Az elnök abbeli indítványa, hogy Mayer Károly felügyelő
urat az egylet tiszteletbeli tagjául megválassza, lelkesedéssel, egy
hangúlag elfogadtatott.
Az őszi gyűlés Alsórönökön lesz.
Gyakorlati tanítást Bauer Samu ókörtvélyesi tanító fog tar
tani, Szabad dolgozatot pedig Spisszák Károly alsórönöki és
Bauer Samu királyfalvai tanítók fognak felolvasni.
Ezekután a gyűlés véget ért.
_________
Nagy Károly.
Rábafüzes.
A „Balaton vidéki ág. hitv. ev. tanítóegyesületének
1913. évi május hó 15-én Tamásiban tartott rendes közgyűlésének
jegyzőkönyvéből.
Az elhangzott ének és buzgó ima után S c h m i d t J ó z s e f
elnök melegen üdvözli a kör tagjait, továbbá Németh Sándor és
munkálkodásával a gyülekezet teljes szeretetét és megelégedését
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Bándy Miklós lelkész urakat, körünknek lelkes és jóindulatú
pártfogóit, a megjelent vendégeket s munkánkra az Isten áldását
kérve a gyűlést megnyitja.
1. Elnöki jelentés.
a) Mayer József, egyesületünknek volt főjegyzője Lőcsére
kántortanítónak való megválasztatása folytán jegyzői tisztéről le
mondott, helyébe egyhangúlag Wallner Gyula hácsi tanító válasz
tatott körünk főjegyzőjévé.
b) Mészáros László Kisdörgicsére való távozásával meg
üresedett pénztárosi állásra egyhangúlag Bucsky Sándor bábonyi
tanító választatott.
c) Elnök az 1912. évi juiius hó 10-én az egyházmegyénk
ben működő 3 tanítói kör által kiküldött bizottság gyűlésén
résztvett. Ott egyesületünk határozata értelmében körünk felosz
latását több ok miatt ellenezte. De hozzájárult az egyesület nevé
ben, hogy egyházmegyei tanítói kör létesüljön, melyen körünk
képviseltesse magát.
d) 1913. évi január hó 11-én az isteni gondviselés magá
hoz szólította Bernhardt Henrik ny. köttsei tanítót. Minthogy a
mai gyűlésünkön 2 nekrológot is hoztak az elhunyt tanítóról, az
elnök néhány sorban vázolja Bernhardt érdemeit és egyúttal
indítványozza, hogy körünk fejezze ki részvétét özvegyének és
örökítse meg jegyzőkönyvben emlékét.
2. „Megemlékezés — B e r n h a r d t H e n r i k volt völtsei
ág. h. ev. tanítóról“ c. munkát felolvassa Szalay László magyarkéri
kartárs. Munkahozó nt. Sztanó Sándor, körünk díszelnöke fentjelzett munkájában megható vonásokban ecseteli Bernhardt kiváló
munkásságát, tanítói működését és a közélet terén kifejtett tevé
kenységét.
Az élvezettel hallgatott „megemlékezésért“ a közgyűlés
köszönettel adózik díszelnökének.
v
3. F e j é r I mr e pedig az alábbi-sorokat olvassa fel: „A
kérlelhetetlen halál egy öreg kartársunkat szólította ki az élők
sorából ez év január hó 11-én.
Ez a szeretett kartárs Bernhardt Henrik, köttsei ny. evang.
tanító, körünk hajdankori munkás tagja, később tiszteletbeli
elnöke volt.
Tiszteletünk és szeretetünk adóját vélem leróni akkor, midőn
róla emlékezem.
Bernhart Henrik 1838-ban született Szárazdon Tolna megyé
ben. 1860-ban került Köttsére, mint segédtanító. Egy évi ott
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vívta ki oly annyira, hogy 1861-ben egyhangúlag választotta meg
kántortanítójává.
Itt munkálta lankadatlan szorgalommal, nemes lelkesedéssel
s Istenbe vetett erős hittel egyházának és hazájának javát csak
nem egy félszázadon át. Ezen hosszú idő alatt fáradságot nem
ismerve igaz szeretettel és az evangéliumtól áthatott szívvel
oktatta a reá bízott gyermeksereget minden szépre és nemesre.
Buzgó tagja volt egyházának és mindenkor jó példa
adásával nevelte az egész gyülekezetét egyházunk és vallásunk
buzgó tagjaivá.
Hőn szerette hazáját és ezen lángoló hazaszeretetét bele
oltotta növendékeinek szívébe is. Ház szeretetének legkimagasóbb tanujelét adta azzal, hogy hosszas, fárasztó, de mindenkor
lelkesedéstől áthatott munkával magyarrá tette gyülekezetét nem
csak nyelvében, hanem szivében is. A hosszú, fárasztó munka
végre megtörte testi erejét 1908. tavaszán fájó szívvel vált meg
az iskolától s nyugalomba vonult.
A nyugalmaztatás nem hozta meg a remélt nyugalmat munkál
kodni vágyó szívének. Nem birt megbarátkozni azzal, hogy ne
tegyen semmit. Nélkülözte az iskolát s a megszokott kedves
gyermekarcokat. Gyakran eljött iskolámba s onnan mindig
könnyes szemmel távozott, sokszor mondta „óh ha kezeim bírták
volna még most is tanítanék.“
Rövid öt évi nyugalom után a kérlelhetetlen halál elragadta.
Január 13-án a gyülekezet teljes részvéte mellett tétetett a köttsei
temetőben örök nyugalomba.
Aludjál békével szeretett kartársunk „legyen emléked áldott!“
4.
W a l l n e r G y u l a olvasta fel ezután a „szociális isme
retek gyakorlati érvényesítése a számtan tanításában“ cimü érteke
zését. A szerző a pszichológiai, biológiai és gazdasági alapon
nyugvó szociológiáról kiindulva áttér a pedagógiának és szocio
lógiának közös vonásaira. Szociális ismeretek a számtani felada
tokkal kapcsolatban : takarékosság, pontosság, szorgalom, hazai
ipartermékek pártolása, észszerű adás-vevés, munkásvédelmi
intézmények ; tisztességes nyereség, takarékpénztárok és szövet
kezetek. Az életből vett gyakorlati példákkal mutatja és bizo
nyítja, hogyan lehet a fenti ismereteket a számtan tanításánál
nyújtani. Munkájának alapgondolata: az életből az életnek.
7. Zsedényi díjra a közgyűlés Küffer Jánost ajánlja.
8. Jövő évi közgyűlés helyéül Köttse tűzetett ki.
W alln er Gyula
egyl. jegyző.
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A pozsony-egyházmegyei ev. tanítóság junius 26-án
tartotta évi rendes közgyűlését Pozsonyban. Tagjai csaknem tel
jes számban voltak jelen s megtisztelte résztvételével a pozsonyvárosi tantestület is Vendégének látta még Schleiffer főesperest,
Farkas és Krahulecz lelkészeket. Tartalmas tárgysorozata közül
első helyet követe! L e n h a r d t Ká r o l y elnöknek magas szárnyalásu és eszmegazdag felolvasása: „Az evangélikus tanító
jövője“ címmel. Nem kisebb figyelemmel hallgatta meg a köz
gyűlés K o s t y á i S á n d o r alelnöknek a kántortanítói fizetések
ről szóló értekezését is. A kerületenkénti és országos tömörülés
eszméjét nagy lelkesedéssel pártfogolva, felkérte a közgyűlés a
tanítótestület elnökségét, hogy az eszme megvalósítása érdekében
érintkezésbe lépjen a kerület valamennyi egyházmegyei testületé
vel s azok elnökeivel, vagy megbizottaival az idei kerületi köz
gyűlés alkalmával tartandó értekezleten elkészítenék a tömörülés
élőmunkáját. Az Országos Szövetségbe való belépést addig, mig
a kerületi szervezkedés testet nem ölt, függőben hagyja a köz
gyűlés. Zsinati képviselőjeként Stelczer Lajos, pozsonyi igazgató
tanítót jelölte meg. A jövő évi közgyűlését ismét Pozsonyban
fogja megtartani.
Detrich Ján os.

NYIL lT T É R .
Indítvány.
Tapasztalatból tudva azt, hogy az eddigi tanügyi rendszer
jótékonyan nem befolyásolta a gyermek és a nép erkölcsiségét,
nem emelte szellemi niveauját, mert az iskolák — Niemayer
szavaival élve — könyvekkel terhelt szamarakat nevelnek; tudva
továbbá azt, hogy hazánk agrár-állam, mely névre méltó csak
akkor és úgy lehet, ha a nép a szíve szerinti foglalkozást a
földművelést okszerűen űzi s erre a tervszerű behatások folytán
nevelve nevelődik; tudva azt, hogy a természettudományi gon
dolkodás megalapozza a nép józanságát s ezzel a haza boldog
ságát, mondja ki tehát az Evang. Tanárok és Tanítók Országos
Egyesületének elemi iskolai szakosztálya :
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I.
, hogy törülni kívánja a felszínes reflexiók silány termék
a mai vizsgálati rendszert s ezzel kapcsolatosan a tanítót kiskorúsitó minősítést;
II. szükségesnek tartja a földmivelésí helyeken a szociális élet
viszonyainak és a gyermek jövőjének megfelelő modern peda
gógia elvein épülő gazdasági elemi nevelő iskoláknak, vagyis a
typikus magyar tettek iskolájának felállítását.
III. szükségesnek tartja a természettudományi tárgyak inten
zivebb kultiválását s ezzel a természettudományi gondolkodás
megalapozását és okszerű fejlesztését.
Nyíregyháza.
S to ll Ernő
ág. Ilitv. ev. tanító.

I r o d a l o m .
Új tanügyi folyóirat indult meg múlt hó végével „A dunáni n n e n i ág. h. e v a n g. e g y h á z k e r ü l e t i Tanítók Szava“
címen, Balassagyarmaton. Felelős szerkesztője Hu s z á k József
(Lest, u. p. Kékkő). Előfizetési díja egész évre 2 K. — A sze
rény keretek közt megindított lap a dunáninneni egyházkerület
tanítóit a k e r ü l e t i t a n í t ó - e g y e s ü l e t megalakítására hívja
fel. Kívánjuk, hogy a megkezdett agitáció mielőbb sikerre
vezessen !
Család és iskola. Irta: Kemény Károly nyitrazsámbokréti nép
iskolai tanító. Kiadja: Kovács Oyula könyvkereskedő Nagybányán.
Ára: 2 kor. 50 fill. Ez a 8 ívre terjedő, szép kiállítású és tiszta
nyomású könyv 22 tartalmas, tanulságos és mindvégig emelke
dett hangon tartott értekezést foglal magában a nevelés és taní
tás köréből. Ami benne el van mondva, az mind megszívlelésre
és követésre máltó igazság. Egy gyakorlati tapasztalatokban
bővelkedő, gondolkozó tanítónak okos elvei, bölcs tanácsai és
javaslatai ezek, amelyekből a gyermek iránti őszinte szeretet
sugárzik ki. Az értekezések között vannak olyanok, amelyek egy
felől a tanítót, másfelől meg olyanok, melyek legfőképpen a
szülőket érdeklik. S mert mindakettő megtalálja benne a magáét,
kívánatos lenne, hogy ne csak a tanítók mint szakemberek olvas
sák, hanem a szülőkhez is megtalálja a maga útját. Ezen hoszszas tapasztalatból, sok jóakarattal és nagy szeretettel irt, hézagot
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pótló neveléstant- müvet melegen ajánljuk a szülők, családok és
tanitók figyelmébe.
Tanítók törvénykönyve. Ezen a címen egy igen jelentékeny
munka hagyta el most a sajtót, mely a népoktatás egész labirin
tusát felöleli. T a n ü g y i i r o d a l m u n k b a n e g y e d ü l áll
e z e n mu n k a , me l y h i v a t v a v a n t e l j e s t á j é k o z á s t
n y ú j t a n i a népok íatásügy mi nden l egki sebbpont 
j á r a n é z v e is. A tanítói és tanfelügyelői kar, továbbá a gond
nokságok, iskolaszékek, törvényhatóságok, stb. oly munkát nyer
nek e könyvben, melyet hivatásuk gyakorlása közben soha sem
mellőzhetnek. A munka a törvények, rendeletek és Utasítások
óriási halmazán épült fel, miért is nincs oly népoktatási kérdés,
melyre megfelelő útmutatást ne adna e munka A magunk részé
ről is nagyon ajánljuk a beszerzését mindenkinek, akinek csak
némi működési köre is van a tanügy terén. Hivatásos tanférfíaknak pedig határozottan nélkülözhetetlen. — Megrendelhető Kovács
Oyula könyvkiadónál Nagybányán. Ára fűzve 10 kor., egész
vászon kötésben 12'80 fillér.
Világatlasz. Szerkesztik: gróf T e l e k y Pál dr. és Ko g u t o w i c z K á r o l y dr. Kiadja a Magyar Földrajzi Infézet Rész
vénytársaság: Budapest, V. Rudolftér. 05 fő- és 150 melléktér
képpel, 130 térképlapon, körülbelül 130,000 nevet tartalmazó
névjegyzékkel, terjedelmes és gazdagon illusztrált szöveges
résszel. — Előfizetési ára 42 kor., havonként 2 K 50 f., negyed
évenként 7 K 50 f., félévre 15 K. Megjelenik havonként 1— 1,
összesen 16 füzetben. — A 3. füzet tartalma: Délisarkvidék,
Franciaország, Olaszország, Nyugat-Ázsia. A 4. füzet tartalma :
Belgium, Németalföld és Luxemburg, Spanyolország és Portugallia, Észak-Amerika, Egyesült államok. A V. füzet tartalma:
Világtérképek, Európa, Németország.

V egyesek
E l ő f i z e t ő i n k h e z . Mindazokat, kiknek előfizetése június
végéve! lejárt, felhívjuk előfizetésük megújítására. A régebbi
hátralékosok részére mellékelt postautalványon a tartozások fel
vannak tüntetve, kérjük azok mielőbbi kiegyenlítését.
Szerkesztő-kiadó.
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Pályadíj tanítók rvái részére. A soproni evang. egyházközség- kezelése alatt van egy olyan alapítvány, melynek kama
tait (800 korona) dunántúli egyházkerületi evang. tanító t e l j e s
á r v á j a kaphatja. Aki erre igényt tarthat, jelentkezzék szerkesztő
ségünk útján.
Megjutalmazott tanítók. Sopronvármegye törvényhatósági
bizottságának újabb határozata folytán nem csupán azok a taní
tók jutalmazandók, akik idegen ajkú iskolában a magyar nyelv
intenzív tanításával szereztek érdemeket, hanem azok is, akiknek
általában a népnevelés fellendítése körül vannak bokros érde
meik. E határozat értelmében nyerte el F a r k a s György zsebeházai ev. tanító Sopronvármegye 300 koronás, H a j a s Kálmán
büki ev. tanító a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 200
koronás és a Dunántúli Közművelődési Egyesület 100 koronás,
Sz í j Lajos farádi evang. tanító szintén a vall. és közokt. min.
200 K. és a D. K. E. 50 koronás jutalmát. — Szívből gratulá
lunk a megérdemelt kitüntetéshez!
Gyászhir. G r o s z Mihály a soproni ev. gyülekezet érde
mes tanítója, f. é. junius hó 18 án, életének 49-ik, tanítóskodá
sának 31-ik, soproni buzgó és áldásos működésének 16-ik
évében rövid nehéz szenvedés után elhunyt. Emlékezete legyen
áldott!
T íz éves találkozó. A s o p r o n i ev. t a n í t ó k é p z ő 
i n t é z e t 1903-ban végzett növendékei f. hó 2-án tiz éves talál
kozóra gyűltek egybe. D. e. 10 órakor az intézet imatermében
gyülekeztek az ország minden részéről összesereglett tanítók,
hol megjelentek, Rátz. Ottó dr. táblai bíró, főiskolai felügyelő,
Kapi Gyula, ny. igazgató, Papp József, igazgató, Bothár Dániel,
Gőhring Teofil s Weisz Kornél volt tanáraik, és Gyulay Károly
gazdasági tanár úr. Az egybesereglettek a boldog, örömteljes
viszontlátás után hálaadó istentiszteletet tartottak, mely alkalom
mal a kántori teendőket Bernáth József, a soproni kir. tanfel
ügyelőséghez berendelt állami tanító végezte, az imát pedig
Schád János, soproni ev. tanító mondotta. Ezután Nagy Zoltán,
budapest polgári iskolai tanító üdvözölte az egybegyűltek volt
tanárait és a vendégeket, erre Papp József igazgató, Rátz Ottó
dr,*, főiskolai felügyelő és Kapi Gyula ny. igazgató üdvözölték
az egybegyűlteket. — Az intézetben lefolyt ünnepély után az
egész társaság lefényképeztette magát, majd az Erzsébetkertben
gyűlt össze közébédre. Innét Rátz Ottó úr indítványára az egybe
gyűltek meleghangú táviratban üdvözölték az intézetet fentartó
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egyházkerület püspökét, méltóságos és főtisztelendő Gyurátz
Ferenc urat. Sok szép beszéd is hangzott el a közebéd felett,
melyek mindegyike az anyaintézet iránti háláról és szeretetről
szólt. Az egybesereglettek elődeik szép példáját követve, 150
koronát adtak át Papp József igazgató úrnak a „Találkozói ala
pítvány“ gyarapítására. — A társaság, melynek legékesebb tagja
volt a négy jelenvolt hölgy, négy társnak a felesége, a kora haj
nali órákban oszlott szét, azon szent fogadalommal, hogy tiz
év múlva ismét találkoznak Sopronban. — A találkozón meg
jelentek: 1. Bernáth József, a soproni kir. tanfelügyelőséghez
bér. áll., 2. Czibulka János, felsőzsemberi ev., 3. Dankó János,
morvamogyoródi ev., 4. Dietz Henrik, újverbászi ev., 5. Füleky
Lajos, kassai javítóintézeti családfő áll., 6. Gaál Sándor, alsó
mesteri ev . 7. Galló Pál,* liptószentmiklósi ev., 8. Jánoska Milos,
csorbái ev. 9. Kinkel János, kiskéri ev., 10. Laász János, mezőberényi ev., 11. Nagy Sándor, mosoni áll., 12. Nagy Zoltán,
budapest polg. iskolai, 13. Németh Kálmán, rigácsi ev., 14. Rátz
József, lőcsei ev., 15. Schád János, soproni ev., 16, Varjú Zoltán,
pilisi ev. tanítók.
A Tiszavidéki ág. h. ev. Tanítóegyesület .folyó évi julius hó
3-án d. e. 11 órakor Nyíregyházán a központi iskola dísztermé
ben Materny Lajos főesperes elnöklete alatt gyűlést tartott.
Tárgy: a zsinati képviselő megválasztása. A tanítótestület szava
zatát — egyhangúlag
Kubacska István nyíregyházi tanító —
mint a tanítótestület alelnökére, úgy is mint az „Országos Evang.
Tanár- és Tanító-Egyesület“ alelnökére — a Tiszai egyházkerület
képviselőjére — adta. — Amennyiben egy egyházkerület csak
egy tanítót küldhet, kívánatos volna, ha a Tiszai-egyházkerület
tanító egyesületei: Kubacska István alelnök személyében állapod
nának meg.
P á ly á z a t. A s o p r o n i e v . e g y h á z k ö z s é g e l e m i i s k o l á 
j á n á l k é t fé r fi - es k é t n ő ta n ító i á llá s b e tö l te n d ő ; e z e k r e e z e n n e l
p á ly á z a to t h ir d e te k . E z e n á llá s o k k a l j á r ó j ö v ö d e lm e t a k ö z s é g i
és h itfe le k e z e ti e le m i is k o la i ta n ító k 1 9 1 3 . é v i fiz e t é s r e n d e z é s i
tö r v é n y e
a la p já n á lla p ítja
m eg
ac
e g y h á z k ö z s é g k o n v e n tje .
P á l y á z h a t n a k e v a n g . v a llá s i! t a n í t o k é s t a n í t ó n ő k , a k i k a m a g y a r
é s n é m e t n y e lv e t tö k é le te s e n b ír já k . E lő n y b e n r é s z e s ü ln e k a tö b b
é v i g y a k o r l a t t a l b ír ó k .
A z á ll á s 1 9 1 3 . é v i s z e p te m b e r e ls e jé v e l
f o g l a l a n d ó e l. O k l e v é l l e l , k e r e s z t l e v é l l e l , h a t ó s á g i o r v o s i b i z o 
n y ítv á n n y a l és e g y é b o k m á n y o k k a l k e llő e n fe l s z e r e lt fo l y a m o d 
ványok
1 9 1 3 . é v i j u l i u s 2 6 - á i g a z e g y h á z ta n á c s h o z c ím e z v e
M e n y h á r d F r ig y e s le lk é s z ú r h o z k ü ld e n d ő k . S o p r o n , 1 9 1 3 . j u l i u s
h ó 2 -á n . D r Z e r g é n y i J e n ő , fe lü g y e lő .
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I Iskolák és óvodák
I
•

fertőtlenítése és portalanítása
a 2 1 .2 1 1 -1 9 0 5 . s z . a . k e l t m i n i s z t e r i r e n d e l e t s z e r i n t :

* TELEFON
1

177— 77.

1 liter Főnagy-féle dnstless 8[J m. K 1.—
1 darab bekenőszei'szám
K 1.—
1 eh rab piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

Fónagy-féie dust!ess-gyár,
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA

megkül-

Budapest, IV.
Szív-utca 26/E

Orgona- és liarm onium gyái.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és P ia
cs. és kir. udvari szállítók
K á k o s p a l o t a (Budapest mellett),
Á L A P ÍT T A T O T T

1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
d e l“, az 1904. évi veszprém i kiállításon „arany
érem m el“ (első dij), k itü n te tv e — azonkívül
szám talan k itü n te té s és elism erés.
A jánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyom atú (pneum atikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékm ód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése m ellett,
az időjárás m inden v iszontagságának ellen
állnak. Szolid m unka és ju tá n y o s árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. E d d ig
760-nál több új orgona le tt szállítva. R ak
táron kitűnő
hangú hannonium ok
m inden
nagyságban. H arm onium ok tetsz és sz e rin t rajz
és változat összeállítással m egrendelésre ké
szülnek. T erv e ze tek e t és rajzo k at k ív án atra
küldünk.

XXV. évfolyam.

15. szám.

SOPRON, 1913. augusztus hó.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ijak
a s z e rk e s z tő ié ih e z (Sopron)
küldend ő k .

felelős szerkesztő és Kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
S k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
negyedévre 2 korona.

N yitott utak.
Gondolkodva evangeliomi egyházunk életnyilatkozatai felett,
ha szemügyre vesszük isteni tiszteleteink gyér látogatottságát,
népünk gondolkodásmódját és erkölcsi színvonalát, a miveltebb
világiak lanyha érdeklődését és sovány áldozatkészségét egyhá
zunk ügyei, részvétlenségét egyházi szertartásaink iránt, híveink
nek sokszor bámulatos tájékozatlanságát az egyház nyilvános
életében ; ha látjuk, hogy tanintézeteinkben mennyire elmosódott
az igazi, független protestáns szellem, mily kevéssé felelnek meg
azok a közéletben az ő hivatásos protestáns szerepüknek és nem
egy esetben bizonyos elkülönülő álláspontot foglalnak el a hiva
talos egyházzal szemben; ha figyelemmel kisérjük gyűléseink
rég megszokott minta szerinti egyhangúságát, minek folytán
csak jegyzőkönyveiből — ha a címlapon nem olvasnánk — alig
lehetne fölismerni, hogy ott protestáns szellemi élet nyilvánult;
ha fontolóra vesszük akár a magunk, akár a közjó érdekében
(a mi ugyan ritka eset) fölemelt szavunk gyengeségét és hatás
talanságát, az áttérések és térítmények útján visszaesést nem
ígérő,* vagy megszűnés reményével nem kecsegtető számbeli
veszteségeinket : mindezen tagadhatlan jelenségek arra a követ
keztetésre vezetnek bennünket, miszerint enyhén szólna távol
vagyunk attól, hogy a jelenkort egyházunk virágzó korszakának
nevezhetnénk.
Hiszen az tulajdonkép természetszerű, hogy miként a nö
vény életében a sarjadzás, virágzás, gyümölcsözés és pihenés
korszaka folyton váltakozik, úgy az ember szellemi élete sem
lehet évszázadokon át mindig azonos jellegű. Nem lehet tehát
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vádolni egyik emberi társulatot sem azért, ha életfolyamán időn
ként hanyatlás, sőt pangás észlelhető.
De épen ez a mai korszaka a keresztyén mivelődésnek
olyan áramlatba jutott, amikor az egyetemes előhaladás egyik
főkelléke: a társadalmi nyugalom és elégedettség mondhatni
teljesen eltűnt és helyét folytonos nyugtalanság, idegölő izgalom,
a közre ható erőket megbénító aggodalmas bizonytalanság fog
lalta el. E természetellenes lelki állapot változását csak a vallá
sos testületek szeretetben egyesült, erélyes, hatásos, hivatásszerű
működésétől várhatjuk. Az emberiség lelke üdvének érdeke hívja
fel tehát kiáltó szóval a vallásos testületeket, hogy nevelő, vezérlő
hivatásuknak megfeleljenek.
Mutatkoznak is ezek részéről törekvések a hitélet fejlesz
tésére. Vallásos esték, felolvasások, egyesülések tünedeznek fel
a szemhatáron, melyeknek kebelében a részvevők az ő vallásos
érzelmeiket igyekeznek kielégíteni. De mind ezen intézmények
— úgy látszik — inkább csak a felekezeti hűség és ragaszko
dás ápolására, mint az igazi vallásosságra s ezen alapuló erköl
csi tisztaságra fektetik a fősúlyt. De aztán különösen a protes
tánsok ebbelí törekvéseit nagy mértékben bénítja a nem szűnő
s alapos panasz az anyagi eszközök hiánya felett. Majd minden
igyekezetünk azon a zátonyon fenekük meg : nincsen pénzünk !
Szárnyaszegett sas nem szállhat a magasba, körmetlen macskának
nehéz a fára mászni.
Vannak azonban előttünk n y ito tt u t a k , melyeken protestáns
hivatásunkat betöltve minden akadály, minden nehézség nélkül
haladhatunk s a társadalom jóléte érdekében hathatósabban mun
kálkodhatunk, mint bármely más vallásos testület.
Családi élet.
Sok társadalmi betegség származik korunkban a családi élet
melegségének, őszinte bensőségének hiányából. A házastársak
közt azt a bizalmas, az egész lelkületet fenékig átható viszonyt,
mely a békés életközösségnek első és elengedhetlen föltétele,
a nagy többségnél alig találjuk. A két nem egész életre szóló
egyesülésének tulajdoképi célja: egymás lelki és testi tulajdonai
nak kölcsönös kiegészítése által tökéletesebb élet megteremtése,
a társadalmi erények gyakorlása, fejlesztése s a gyermeknevelés.
Ezek a feladatok ma már jó részben elhomályosodtak az ember
szemei előtt. Sőt vannak népboldogító próféták, akik, hogy
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saját bűnös vágyaikat leplezzék vagy indokolják, megváltó ige
gyanánt kiáltó szóval hirdetik, hogy a házastársak sírig tartó
hűsége egymás iránt természetellenes. Napról-napra szaporodik
az agglegények s az önálló kereseti pályára törekvő nők száma.
De akik házasságra lépnek, azok előtt is csak a kényelmesebb
élet lebeg cél gyanánt. Sok házaspár fél a gyermekáldástól. A
nevelés gondjaitól való irtózat némely vidékeken szinte járvány
ként akadályozza a népesedést és pusztítja egyszersmind a tár
sadalmi erényeket, szenyes áradatként terjeszti az erkölcstelen
séget. De még ott is, a hol egy-két gyermek élő tanúbizony
ságot tesz a szülők családalapítási vágya felől, Kevés gondot
fordítanak a csemeték lelki életének nemesítésére s bennük az
élet küzdelmeit sikeresen megállani tudó lélek előkészítésére.
Felesleges volna fejtegetni, mennyi baj, mennyi szenvedés,
minő sivár nyomorúság származik a tévelygésből úgy a gyer
mektelen, vagy a helytelenül, gondatlanúl nevelő szülőkre, mináltalában az egész társadalomra nézve. De az is bizonyos, hogy
a családalapítás az egyénnek annyira magán ügye, hogy e tekin
tetben sem szigorú állami törvények, sem intézmények gyöke
resen nem segíthetnek.
A társadalom azon testületéinek hivatása felvenni a harcot
a családtalanság, gyermektelenség és ferde nevelés ellen, melyek
nek elemi feladata az ember lelki életének gondozása s a társas
életben a béke, elégedettség és összhangzatos nyugalom áldá
sait biztosító erények ápolása. A vallásos testületek kezében van
az a mélyre ható erő, mely az emberek gondolkodásmódját,
életfelfogását megváltoztatni s az egyéni elhatározást helyes útra
terelni képes. Ki kell kutatni az okokat, melyek a családi élet
elhanyagolását előidézték. Fel kell világosítani az elméket a felől,
hogy mennyi életöröm sarjadzását fojtja el az Isten szerinti,
bensőséges családi élet elhanyagolása s hogy az a vigasztalan
sivárság és tömérdek szenvedést okozó erkölcsi sülyedtség ama
gondtalan élet eredménye, melyet a családtalan egyének látszólag
kéjes örömmel űznek. Nevelni kell a szívben oly léleknemességét, melynek érzéke az eszményi világot s annak minden örö
meit felfogni, élvezni képes.
De mivel minden tanítás, minden nevelés foganatjának első
feltétele a jó példaadás, önkényt következik ebből, hogy a fel
adatnak nem lehet megfelelni sikeresen oly életnézettel, mely a
családtalan férfit kivételes tiszteletben részesíti, nem felelhetnek
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meg oly férfiak, kiknek legszentebb lelki vágyait az egyházi
hatóság házassági tilalom bilincseivel korlátozza.
A mi egyházunk ilyen felfogást nem ismerve a házasságot
Isten rendelésének és így a házas életet a természet törvényei
nek megfelelő, tökéletesebb életnek tekinti. Ezen álláspont köl
csönöz nekünk első sorban oly varázserőt, mely a családtalanság veszedelmes áramlatával megküzdeni képes; a mi hivatá
sunk tehát fölvenni a harcot s bizodalmunkat vetve azon tudat
ban miszerint Isten akarata szerint küzdünk, az emberiség lelki
üdvéért harcolunk a társadalmi erények ellenségei s az erkölcsi
sülyedtség ellen, buzgó, rendíthetlen kitartással győzelemre vezé
relni a családiasság ügyét.
Tágas tere nyílik itt a sivár pusztában a keresztyén esz
mék magvainak elhintésére s a sarjadzó csirák ápolására. Nagy
figyelmet fordítsunk házi körünkben és nevelő intézeteinkben
lányaink nevelésére, hogy ezek első sorban a háziasszony köte
lességeinek legyenek képesek megfelelni s 1e 1k i m i v e 11s ég ü k abban nyilvánuljon, hogy háziasszonyi, hitvesi s anyai
kötelességeiket mindig előbbre tudják tenni, mint a társasági
vagy utcai élet követelményeit. Ifjainkba bele kell oltani a családfentartás élvezetes küzdelmei s édes gondjai utáni vágyat,
Tisztviselőink alkalmazásánál gondot kell fordítani arra, hogy
midőn azok a családalapítás korát elérik, olyan fizetést élvez
hessenek, a melyből rangjukhoz mérten megélhetnek. Az ifjú
embernek akkor van első Ízben legnagyobb szüksége anyagi
támogatásra, mikor fészkét megrakja, másod Ízben pedig akkor,
mikor gyermekeit további neveltetésük végett ki kell adni a
házból. Nem arról van itt tehát szó, hogy kiadásaink összegét
emeljük, hanem hogy azokat helyesebben osszuk el. A fizetés
javítás, a korpótlék ne a szolgálati érzekkel, hanem a családala
pítás igényeivel legyen összhangban. Intézményeink gyűléseink
s egyházi életünk minden egyéb nyilvánulása bizonyságot
tegyen arról, hogy mi a családi élet fejlődését, tisztaságát a
társadalom érdekében első rangú kötelességünknek tartjuk.
A társadalom érdekében — mondám — és nem egyedül
egyházunk érdekében. S ennél fogva érezzük magunkat feljogo
sítva az államhatalomra is befolyást gyakorolni, hogy ez irány
ban nékünk saját hatáskörében támogatást nyújtson. Kérjük,
követeljük az államhatalomtól, hogy a réndelkezésére álló esz
közökkel a családalapítás megkönnyítésére, a családi élet tiszta
ságának fejlesztésére legnagyobb gondot fordítson.
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Arról ismerjenek reánk minden emberek, hogy a mi lánya
ink legjobb háziasszonyok, leghűségesebb feleségek, legönzet
lenebb s legfelvílágosodottabb anyák. Ifjainkat illetőleg pedig a
megbízhatóság egyik kiváló záloga legyen az, hogy evangeliomi
vallásban nevelkedtek. Ha sikerül elérnünk, hogy a közvélemény
ilyen ítéletet mond rólunk, ez nagyobb dicsőség lesz egyhá
zunkra nézve, mint ha tömérdek kincseknek birtokába jutottunk
volna. És ehez nem kellenek anyagi javak, csak az Isten igéjé
nek mindenható erejében vetett rendíthetlen hit, mely csüggedés
nélkül nézi a feltornyosulni látszó akadályokat s a győzelem
biztos reményében kezdi meg áldást hozó munkáját.
(Folyt, következik.)

S a s s J á n o s.

Egyházi alkotm ányt módosító javaslat.
A „Tanítók képviseltetése az egyházi kormányzat vala
mennyi fokozatán“ — című kérdéshez.
A XIX. században nyugat Európából diadalmas útjára indúlt
az „egyenlőség, testvériség és szabadság“ hatalmas jelszava,
mely a középkor kiváltságos osztályait alapjukban rengette meg.
A harc eldöntve még ma sincsen, hisz a mi századunkat, a XX-dik
századot is a társadalmi osztályok harcai jellemzik. Ha e harc
eredetét kutatjuk, akkor vissza kell mennünk a történelem lapjain
egészen a XVI. századig: a protestantimus elterjedéséig, mely
először száll szembe egy hatalmas, kiváltságos osztállyal, a kath.
egyházzal és klérussal. A prot. szabadelvüség szellemóriásokat
szül, kik ugyan első sorban a lelki szabadságért küzdenek, de
amellett mind sűrűbben a polgári egyenlőséget és szabadságot
is követelik. Ezen eszmék leghatalmasabb terjesztői az iskolák
és a sajtó voltak. Őseink, kik átértették az iskolák nagy fon
tosságát, óriási áldozatokat hoztak, hogy az ískolaügyet fej
lesszék. Tették ezt Luther határozott utasítására, ki azt mondta:
„Az iskolákat nem lehet nélkülözni, mert azoknak kell a világot
kormányozniok.“ És valóban a prot. iskolák kormányozták a
világot, lángelméket neveltek, felvilágosodottságot nyújtottak, és
ha kellett, harcba szólították a nemzeteket vallásért és szabad
ságért. Ezen hű és odaadó munkájukért iskoláink kiérdemelték
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„az egyház veteményes kertje“ elnevezését. De nemcsak a kér.
tét — az iskolát becsülték a múltban igen nagyra, hanem a
kertészt — az iskolamestert is. Megint csak Lutherre kell hivat
koznom, ki azt mondta: „Kívánnám, hogy senkit meg ne válaszszanak prédikátornak, ha előbb iskolamester nem volt.“ Az
erdélyi szász egyház még ma is követi Luther útmutatását, midőn
a tanítóság részére hozzáférhetővé teszi a lelkészi állást. Az
idők folyamán azonban s különösen a mi korunkban mindinkább
háttérbe szorítják a tanítóságot, feledésbe megy az iskolák nagy
fontossága, melyről Luther azt mondta: „Az iskolák tartják fenn
ellenvetés nélkül és kizárólag az egyházat.“ Mindinkább csak
becéző név lesz a „veteményes kert“ elnevezés. Mig az ev.
tanítók ugyanis a közéletben, mondhatni minden téren, vezér
szerepet töltenek be, addig "egyházi téren közreműködésük igen
csekély mértékben lesz igénybe véve és szinte nem kívánatosnak
tetszik. A közel húsz évvel ezelőtt hozott zsinati törvények az ev.
tanítóság tekintélyes testületét meddőségre kárhoztatják, hisz rideg
paragrafusai alapján egy fél tucat tanító jut csupán abba a hely
zetbe, hogy az egyházkormányzatra befolyást gyakorolhasson.
És vájjon ez a csekély befolyás is nem lesz-e illuzorissá akkor,
midőn a néhány tanítóval szemben száz meg száz lelkész és
világi áll ? Hogy számokkal bizonyítsam állításomat, hivatkozom
a dunántúli egyházkerület 1910-ben kiadott névtára adataira,
mely szerint a kerület 17 bizottságában 244 lelkész és világi
mellett csak 6 tanító tag van. Ez a 6 tanító a következő arány
ban foglal a bizottságokban helyet:
1. a törvényszék 17 tagja közül 1 tanító,
2. a népiskolai bizottság 17 tagja közül 3 tanító,
3. a soproni tanképesítő bizottság 6 tagja közül 1 tanító,
4. a felsőlövői tanképesítő bizottság 7 tagja közül 1 tanító.
Amikor még a népiskolai és tanképesítő, tehát a tanítóságot
legközelebb érintő ügyek elintézésére hivatott bizottságokban is
sokkal több a lelkész, mint a tanító, akkor nem lehet csodál
kozni a más felekezetiek azon, szinte abszurdumnak tetsző vád
jain, hogy prot. klerikalismus is létezik. (? ? Szerk.) Ezen mellőzés
természetes következménye, hogy a tanítóság közönyös lesz
egyháza iránt és hogy „lóg iskolafenntartó egyháza testén, mint
a rosszúl varrott gomb, mely leszakadni készül,“ ahogyan Alexy
Írja nyílt levelében. Ha már most az egyház a tanítókat igazi és
odaadó munkásoknak akarja tekinteni, akkor nekik a becsületes
munkájuk által kiérdemelt jogokat is kell biztosítania. Követeli
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ezt különben egyházunk hagyományos szabadelvüsége és jövő
beni fejlődése is, hisz minden maradás, minden joglefoglalás
egyes osztályoknak már maga a visszafejlődés. Nem állhat meg
az eddig hangoztatott ellenvetés sem, hogy a tanítóságnak azért
nem lehet megadni a kívánt jogokat, mert nincsen elegendő
előképzettségük, hisz ma már 8 évi tanulással lehet csak tanítói
oklevelet szerezni s a jövőben pláne akadémiai rangra akarják a
tanítóképzőket emelni. Akiknél jogkövetelésünk ezután is süket
fülekre talál, akik a jövőben is távol szeretnének még bennün
ket tartani az egyházkormányzattól, azoknak intő szózatként
Luther szavait szeretném lelkűkre kötni : „Jaj Németország
nak, mely iskoláit otthagyja, elmulasztja, megveti és züllésnek
engedi!“
A tél folyamán összeülő zsinat lenne hivatva egyházi
alkotmányunkat a kor szellemének és egyházunk fejlődhetésének
megfelelően átdolgozni és ennek kapcsán a tanítóságnak is
több jogot és befolyást biztosítani egyházi ügyekben. Sajnos a
javaslatok, melyek jogos kívánságainknak csak igen csekély mér
tékben adnak helyet, már készen vannak. A tanítóság szavát ez
úttal sem hallgatták meg s hozzá még az a szerencsétlenség is
ért, hogy az „Ev. tanárok és tanítók országos szövetségéiben
fennálló szakosztályunk is lekésett javaslatával a gyorsvonatról.
Mint azonban hírlik, csak formálisan ül össze a zsinat, mert a
gyorsvonaton készített javaslatokkal a vezetőség sincsen megelé
gedve és kénytelen lesz a zsinatot jobb időkre halasztani. így
tehát lesz még alkalmunk sérelmeinket feltárni és útat-módot
keresni, hogy a zsinat azokat figyelembe is vegye. E célból
á tekintetes tanítói köröknek következő javaslatokat van szeren
csém előterjeszteni.
Javaslat.
Kérjük : 1. az egyházi a lk o tm á n y 50. p o n tjá t, mely az
egyháztanács hivatalbóli tagjait sorolja fel kiegészíteni azzal:
»v a la m in t a z e le m i is k o la i ta n ít ó k 1 —3 - ig s z á m b a n , v a g y
h a tö b b e n v o ln á n a k m in d e n 5 ta n ít ó u tá n 1— 1 a ta n ító te s tü le t
á lta l v á la s z to tt k é p v is e lő ;
2.
a 8 5 - ik pontjának b) bekezdését, mely az egyházmegyei

közgyűlés hivatalbóli tagjait nevezi meg. megtoldani azzal:
»és m in d e n re n d e s e le m i is k o la i t a n ít ó .»
Kimaradna nevezett pont. c) bekezdésének vége : „és
az egyházmegyei tanítóegyesületek egy-egy választott kép
viselője
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3. a 1 7 2 - ik pontjának c) bekezdése, mely az egyházkerü
leti közgyűlés tagjairól szól, azon módosítását:
«v á la s z tá s a la p já n a z e g y h á z k e r ü le th e z ta r to z ó e g y h á z 
m e g y é k k ü ld ö tte i, v a la m in t a z e g y h á z m e g y é k 2 — 2 t a n í t ó k é p 
viselő je. »

Kimaradna e bekezdés azon része : „és szabályrendeletileg
meghatározandó módon kiküldött két népiskolai tanító;“
4. a 1 4 8 - ik pontot, mely az egyetemes közgyűlés tagjait
sorolja fel, megtoldani egy d) bekezdéssel :
<és a k e r ü le ti ta n ító e g y e s ü le te k , v a g y e z e k h íjá n a z esper e s s é g i ta n ító -k ö r ö k s z a v a z a ttö b b s é g g e l k e r ü le te n k é n t m e g v á la s z 
t o t t 4 — 4 k é p v is e lő i;
5. a 1 6 8 - ik pont, mely a zsinat tagjairól szól, IV-ik

bekezdésének azon módosítását:
„ a z e le m i is k o la i ta n ít ó k n a k e g y h á z k e r ü le te n k é n t v á l a s z to tt
2 — 2 k é p v is e lő je .«
E z e n a lk o tm á n y m ó d o s ítá s o k o n k ív ü l k ív á n ju k , hog y :

I. a tanítóság felmentessék minden lealázó gyámság alól,
minek alapfeltétele, hogy az iskolaügy vezetésében és intézésé
ben neki döntő befolyás biztosítassék;
II. az egyházmegye összes bizottságaiban és a törvény
székben a tanítói és lelkészi tagok egyenlő számban legyenek;
III. az egyházmegyei tiszti karban a tanítóságnak is leg
alább egy hely biztosítassék.
IV. a kerületi népiskolai bizottságban, valamint a tanító
képesítő bizottságokban*) annyi tanító foglaljon helyet, mint
ahány lelkész ;
V. a kerület többi bizottságaiba legalább két-két tanító
választassák;
VI. a bizottságok tanító tagjainak, valamint a tanítók
kiküldött képviselőinek fuvar és napidij költségei ugyanazon
pénztárból fedeztessenek, amelyből a többi képviselőké fedez
tetik !
Magyarázatul röviden összefoglalom még a kívánságaink
teljesítésével elérendő jogokat.
Javaslatom szerint az egyháztanácsban az eddigi egy jegyzőkönyvvezető tanítón kivüi 3, esetleg több tanító foglalna helyet.
Faluhelyen, hol kevés az u. n. mívelt elem, ez csak előnyére
válhat az egyházközségnek.
Az egyházmegyei gyűlésen minden rendes tanítónak lenne
tanácskozási és szavazási joga, az eddigi két, illetőleg egy
tanító helyett. A tisztikarban mint jegyző szerepelhetne egy
tanító.
*) A tanítóképesító'-bizottságnak az új szabályzat szerint az elnökön
kívül csak 2 tagja van ; a kívánság tehát az lehetne, hogy az egyik tag mindig
tanító vagy tanár legyen. Szerk.
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A kerületi gyűlésen a mi kerületünk 10 egyházmegyéje után
20 tanítóképviselő venne részt, kik bizonyára védenék és előbbre
vinnék ügyeinket.
Az egyetemes gyűlésre a négy kerület 16 tanítót küldene ;
eddig egy sem volt.
A zsinaton a négy kerület 8 tanítóképviselője venne részt,
az eddigi 4 helyett.
Ami ezen tanítóképviselőknek kiutalandó költségeit illeti,
úgy azokat — ha más fedezet nincsen — az államsegélyből
lehetne fedezni, melynek nagy része úgyis az administratiós
kiadásokra lesz fordítva
Ezek volnának szerény véleményem szerint azon kívánsá
gaink, melyek teljesítése a tanítót a megtürtségéből felemelnék
mint egyenjogút az egyház többi tisztviselőihez, és melyek
közelebb vinnék az egyházunk által hirdetett „egyetemes papság“
elvét is a megvalósításhoz. Ha kívánságaink meghallgatásra
találnak, akkor egyházunk egy hatalmas testület lelkes és önfel
áldozó munkaerejével fog gyarapodni, mely jövendőbeli fej
lődésében csak előnyére válhatik. Adja az Isten, hogy úgy
legyen !
Ezek után ajánlom a tekintetes tanítói köröknek javaslatom
elfogadását és felterjesztését az egyházmegyéhez.
Knábel Vilmos.

A z iskolai nevelés befolyása a gyermek
egészségére.
Plátótól kezdve korunkig sokan sokszor, sokfélekép tűzték
ki a nevelés célját. A folyton változott céllal, változott a nevelés
definíciója is. Máskép határozták meg a nevelést, ha az erkölcs
képzés máskép, ha az egyéni boldogság, az örökéletre való
előkészítés, avagy a társadalmi hasznosság volt a kitűzött cél.
Újabb pedagógusaink egyike — Weszely szerint — a nevelés
célja az embert a kulturális élet valamennyi ágában tudatos hala
dásra képessé tenni. Az általános nevelés célja eszköze többékevésbbé egyezik az iskolai nevelés céljával s az ezt szolgáló
eszközével. Az iskolai nevelés feladata a természet és családi
nevelés kiegészítése és betetőzése a növendék összes képessé
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geinek természetszerű és összhangzatos képzése által. Az iskolai
neveléshez szükséges tényezők: a növendék természetadta testi,
lelki képességei ; a tanító nevelő hatása a gyermek testére, lel
kére és erkölcsére. A nevelés munkája megkívánja a tanítótól a
nevelési kellékeket: ember-, világ-, önismeret; hivatás és ember
szeretet. A nevelés munkájának s eredményének az akarat-erőre
s ezzel a gyermek egyéniségre kell hatnia. Az egyéniségre való
hatás ereje függ a gyermek bizalmának, tiszteletének, szeretetének nagyságától, erejétől.
A pedagógia régi követelése szerint a tanítónak első sor
ban n e v e l ő n e k kell lennie. A nevelői munka a gyermek
bizalmának felköltésével kezdődik. Az ezt szolgáló eszközök: a
gyermek szives fogadása, hozzá való leereszkedés, a játék. A
bizalom ébren tartói és fokozói: a gyermek öntevékenységi
ösztönének és szellemi szükségének kielégítése munka, játék és
mese, továbbá a folytonos nevelői érintkezés.
A gyermek őszinte bizalmára nyugodtan és biztosan épít
hetjük a tisztelet és szeretet templomát.
A gyermek tiszteletét megnyeri a tanító: külső megjele
nése, tiszteletet parancsoló magatartása és példás tisztelet
tudás által. A tisztelet biztosítékai: a tanító szellemi és erkölcsi
felsőbbségéből eredő tekintélye, mely ismeretben, érett Ítéletben,
higgadtságban, komolyságban jellemszilárdságban nyilvánul. E
kellékek példaként, nevelőleg is hatnak a gyermekre.
Wágner mondja: „Semmi sem nevel jobban, mint egy
derék férfiúnak jelenléte . . . az ő csendes, nyugodt ott léte
napként melegít.“
A tiszteletnek a szeretettel kell együtt járnia, miként
Kastor és Pollux. Dupanloup érsek az első ki nyomatékosabban
hangoztatja és követeli müvében a gyermek részéről a tiszte
lettel párosult szeretetet.
A gyermek szeretetét a nevelés legjobb, legbiztosabb esz
közével, a szeretettel keltjük fel. A gyermeki szeretet ered : a
tanító nemes gondolkodásából, emberszerető hajlamából, gyer
mekismeretéből s ez pedig az erre vezető tanulmányozásból.
A gyermekszeretet legragyogóbb példája: Jézus. Szereteten
nyugszik a család, a haza, ezen kell nyugodnia az iskolának is.
A szeretetet, csak a szeretet tarthatja ébren s ápolhatja legszebb
hajtását: a hálát.
„Szeretni kell tudni a tanítónak, különben nem lehet tanító.“
(Schmidt).
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Ha a gyermek bizalommal viseltetik tanítója iránt szereti
becsüli őt, úgy teljesen aláveti magát intézkedéseinek, szoktatá
sainak s mint példaképet követi. A szeretetből fakadó ezen
önkéntes alárendeltség alatt észrevétlenül befolyásoltatik az indi
vidualitás határain belül a gyermek a tanítónak testi, értelmi,
erkölcsi nevelése által. Az iskola fizikai nevelésének hatása meg
látszik a gyermek magatartásán, könnyed mozdulatain, szabályszerű járásán, ügyességén. Ehhez a növendék a nevelés követ
kező eszközei által jutott: testgyakorlás, játék, kézügyességi
gyakorlatok.
A gyermek egyéniségének megfelelő testgyakorlat, az ezt
kiegészítő test- és egészségtani ismeretek óják, avatják a gyer
mek egészségét, fejlesztik testének erejét és tevékenységét; a
testi és lelki tünemények causátiójánál fogva pedig összhangzatosan neveli az egész embert. „A testgyakorlás tehát, mely az
egész embert neveli — mondhatjuk — Fichte szavával — nélkülözhetlen része a nevelésnek.“ Ezt igazolja a görögök törté
nete, Svájc, Német-, Angolország példája a tudomány és a köz
napi élet.
Arcélszerű játék a tanító irányítása és részvétele mellett nem
csak test, de szellemképző és erkölcsi értékkel biró eszköz. Ezért
neveli az angol gyermekét a játéktéren, ezért követelte Plátó,
Aristóteles s a kultúrának számos nagyszerű hőse a játék kulti
válását s a nevelés szolgálatába való hajtását. A játék fiziológiai
hatását mutatja, a fizikai élet legfőbb kormányzóira való befo
lyása, psichológiai hatását pedig a figyelem, emlékezet, képzelő
erő, értelem fejlesztése és erősítése által. A játék által nevelődik
az esztétikai érzék, nyer kiegészítést a gyermek tevékenységi,
utánzási, társulási ösztöne; nyilatkoznak meg egyediségének
ferdeségei (makacsság, dac, önhitség, büszkeség, szeszély, inger
lékenység, félénkség, vakmerőség, rombolás) melyek fékezésre,
rendezésre, mig a dicséretes tujajdonsága, mint az erény forrása,
ápolásra, fejlesztésre szorulnak. Plátó szerint a játék által a gyer
mek hajlamait oly foglalkozásra lehet vezetni, melyben egykor
tökélyre emelkedhetik. A játék játszva nevel és vezet a mun
kára, a nevelésnek szintén egy fontos eszközére.
Az iskolai kézimunka által nyer a gyermek keze ügyessé
get; figyelme, ítélete s ezzel értelme, akarata fejlesztést és erőt;
Ízlése gyakorlatot s ez által esztétikai nevelést. Munka által
nevelődik a gyermek munkára, szorgalomra, ha a tanító segédkezése az eredmény sikerének biztosítása által felkelti és fokozza
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a munka kedvet. A kézimunka, mint legjobb nevelő eszköz, óv
a tétlenségtől s így a gonoszság elkövetésétől. Különösen a fém
munkát kezdik Amerikában felkarolni, mert az akaratra ennek
tulajdonítják a legnagyobb befolyást.
A gyermek értelmi nevelése megkívánja az oktatást, mely
anyagot ismeretet ád s a nevelést, mely azt feldolgozza.
Bölccsé erőszakkal senkit sem lehet tenni; senkire sem lehet rá
oktrojálni az ismeretek feldolgozását. Szeretet nélkül lehet
tanítási eredmény, de nem értelmi nevelés. A gyermeknek a
tanítója iránt érzett szeretetével ébred a tárgy iránti szeretete s
ennek hatása alatt nevelődik az értelem. Nem ok nélkül mondta
tehát az ókori bölcs, midőn a gondjaira bizott ifjút vissza vezette
apjához, eme szavakat: nem tudom megtanítani az ifjút, — mert
nem szeret engemet. Az értelem nevelése, a gyermek egyénisé
gére való befolyása megköveteli az alap és az anyag erősségét.
Az értelem a szemléleten nyugszik, a figyelem irányítja, megtar
tott képzetekből épül, melyet az Ítélet — fogalomalkotás, okos
kodás, következtetés fed be s a szeretet építi. Az alap, az
oktatás súly pontja: a szemlélet megköveteli az ismeretszerzés
eszközeinek s a nevelés kellékeinek, az érzékeknek óvását, ava
tását, fejlesztését, gyakorlását. A sok oldalú szemlélet képzetek
hez vezet, serkenti a figyelmet, támogatja az emlékezetet s ezzel
együtt a gondolkodást. Pestalozzi elve volt az, hogy szemlélte
tés, gyakorlás, szeretet által mindenki eszességre s önállóságra
neveltessék. De Pestalozzit nem elvei tették híressé, hanem elvei
nek érvényesítése az önfeláldozó szeretet által. A szemlélet ser
kenti a figyelmet, de ezt fentartani és fegyelmezni is keik Fentartja ezt a tanító a tanuló egyéniségének megfelelő változatos
tárggyal s ennek újszerű átalakítása, helyes tanmód által. Ez
által a képzetek Ítéletekkel kapcsolódva szolgálják az értelem
nevelését. A figyelem fegyelmezése a jó nevelés fő kelléke, védő
gát a szórakozottság ellen. Payot: Az akarat nevelés cimü
művében Írja: K e z d e tb e n a g y e r m e k e t a fé le le m , a z ö n z é s , a
te ts z e n i v á g y á s h a jtj á k , h o g y f i g y e l m é t fe g y e lm e z z e , a lá r m á 
z á s r a v a ló h a jla m á t fö lö s le g e s g e s z tu s a it e l n y o m ja ; tis z tá lk o d 
j é k , d o lg o z z é k stb, A képzetek, melyek a tapintatos szemlélet

ből lesznek, nemcsak a figyelemre hatnak, de gondolkodásra is
serkentik a lelket, hogy önmaguknak, létük fentartásának, az
emlékezetnek kedvezzenek. Az emlékezet magtárának észszerű
feldolgozása táplálja az értelmet. Az ismétlés anyja a tudásnak
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Az értelem működésének fejlesztése megköveteli a fogalom
alkotásánál, Ítéletnél okoskodásnál a gyermek öntevékenységét,
az igazságnak kutatását, a tanító részéről a kellő magyará
zatot, a gyermek naivitásának elnézését, induktiv okoskodásának
ápolását.
Az éltelem nevelésében semmise boszulja meg magát úgy,
mint a korai fejlesztés. A család gyakorta megterheli a gyerme
ket (korai olvasásra való tanítás, zongora, francia, német stb.
órák által) midőn erőszakoskodik a gondolkodás kora túl fej
lesztése által. Az iskolai nevelés, tekintettel a gyermek fejletlen
érzékeire, felfogásának, képzeteinek hiányos voltára, terv és cél
szerűen halad a természetesség és az egyszerűség útján, hogy
értelmes tanult emberré nevelje. Az értelmes ember ismertetője
s az ember legfőbb értelmi szüksége: a n y e lv is m e r e te , a s z ó 
k in c s

és

g o d o la t

írá s b a n v a ló h e ly e s
m e g é rté se . Ezekben

g a zdasága,
k ife je z é s e ,

r e n d e z e tts é g e ,

ennek szó b a n

m á s o k k i fe j e z e tt

és

g o n d o la ta in a k

nyilvánúl az iskola értelmi hatása s az életre
való kihatása; mert az élet legfőbb szükségét adja, az ö n n e v e lé s

e s z k ö z é h e z j u t t a t j a a g y e r m e k e t. A n y a n y e lv , írá s, o lv a sá s, s z á m 
ta n az oktatás azon tárgyai, melyek a szavak értelmére, hang

jára, alakjára, összetételére, függési viszonyaira, a gondolat sza
batos kifejezésére tanítanak; az életben eszközül, közvetítésül
szolgálnak, g y a k o r la t i é r té k k e l b írn a k . Ezek sikeres tanítása
pótol minden hiányt, de ezeket az értelem nevelésében semmi;
mert az önképzés eszközei hiányozni fognak. E tárgyak értelem
nevelő hatását mutatja az, hogy tanításunk által a lélek hozzá
szokik a v iz s g á ló s o d á s h o z , mi által feszül a figyelem, tágul az
értelem. Az értelem nevelését tehát nagyban befolyásolják az
alapvető tárgyak. Az alapra épülnek azon r e á l is m e r e te k , melyek
az értelmet gyakorolják és e lő k é s z ítik a z é rte lm e s és fe lv i lá g o s o 
d o tt p o lg á r t.

Vallásos erkölcsi nevelés adja meg az értelem nevelésének
értékét s az erkölcsi cselekedetek rúgóját; de csak akkor, ha
vallástürelemre, emberszeretetre nevel az egyenlőség és testvéri
ség érzetének ápolása és fejlesztése által.
Az erkölcsi nevelés, mint a testi és lelki nevelés kiegészí
tője és koronája, a nemes érzelmek felköltése s az elhatározás
nemesítése által emeli az embert a teremtés urává s teszi a
teremtő képmásává. „Jó fej, rósz szív mellett, olyan mint temp
lom gyilkos barlang mellett; és tudomány erkölcs nélkül, olyan
mint sárban a gyöngy.“ (Herder.) A tanító tekintéllyel szeretet
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tel korlátozza a gyermek nyers vágyait s a tanuló belátásból,
szeretettől indíttatva szokik bizonyos menanikus törvényszerű
ségre. A tanító igazságszeretete, emberszerető élete, önuralma,
önmegtagadó magaviseleté, a társak jó példája, jótékonysági
gyakorlatok nem csak óvólag, — de a gyermek nemes érzel
meire ébresztőleg hatnak. A ta n ítá s a p é ld a a d á s á lta l n y e ri
m e g v o n z ó h a tá s á t , e r k ö lc si é r té k é t a z e lh a tá r o z á s n e m e sb iilé se
á lta l. Az elhatározás szabályozása a jóra való szoktatás s az
ebben való folytonos gyakorlás által edződik az akarat az
erkölcsi cselekedetekre, A gyermek erkölcsi érzésének ápolása
fejlesztése a jótékonyság gyakorlása, az iskola nyújtotta tapasz
talat vezeti a gyermeket az erkölcsi belátáshoz. Az erkölcsi
cselekedet és belátás megköveteli az ösztönszerü érzést. Részvét,
szánalom, együttérzés ápolása, önuralomra szoktatás által adja
meg a tanító a gyermek erkölcsi értékét. Szeretnie kell az em
bernek embertársait, jóakaró szeretettel kell viseltetnie Isten
teremtményeihez. T e r m é s z e tr a jz i ism e re te k , s z e m lé lő d é s a te rm é 
s z e tb e n , a béke napja, a állat és madár védelem példája, tanító
intése, buzdítása, példája által óvatik a gyermek a rombolástól,
érzékiségtől s indíttatik a jóra, nemesre. A jó tanítás vezeti a
gyermeket az ismertről az ismeretlenre, az igazra, hogy a tudat
lanságot, hamisságot, előítéletet, babonát megvesse s a tanító
szoktatása és példája szerint a z i g a z a t k u ta s s a , sze re sse .
Az iskolai rend, a tanító tisztaságszeretete, a környezet
tisztasága kedvelted a növendékkel a szépet.
A tanító akaratán mint csecsemő nevelődik a gyermek, az
ember. A gyermek akaratának neveltetésétől erejétől függ az
erkölcsi nevelés lehetősége. A tanító a gyermek akaratát irá
nyozza a törvény és házi rend által, mely a jót parancsolja és
jutalmazza, a roszat tiltja és bünteti.
Igazság, jog és kötelesség, tudásra való szoktatás, a
tanító törvénytisztelő példája által nevelődik a gyermek jog
és igazságérzete törvény tisztelete kötelesség tudása, melyre
a társadalmi miazmák korában oly igen nagy szükség van. A
tanító erélyes akarata, megfontolt intézkedései, az iskolai rend
szigorú érvényesítése, tekintélyének óvása nem az akarat gyen
gítését célozzák, hanem szabályozzák irányozzák azt.
A jóra való buzdítást, a jutalmazást megkívánja a gyermek
érzékisége s meg is teszi azt a tanító, hogy a jó tulajdonok töké
letes kifejlődése által a jó önmagáért s a jutalomért tétessék, A
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jutalom a büntetéssel együtt a nevelés orvossága s mint ilyent,
szerepéből kifolyólag használja az iskola azért, hogy az életben
ne kelljen használni.
Alma mellett — a nagy reformátor szerint — vesszőt is
kell tartani az iskolában.
Az értelmes szoktatás által a gyermek cselekvési kedve
fokozódik, önnevelő képessége erősödik. A gyermek javát célzó
legyen az engedelmesség követelése s az erre való szoktatás
szükségét s a törekvés célját belássa a növendék s tisztelet és
szeretetből engedelmeskedjék. „A gyermek jellemének egyik
szükséges vonása az engedelmesség.“ (Kant.) Az engedelmességre
való szoktatás által töredeznek az érzékiség szélei s ez által
arat a nevelés sikert.
A tanító és a környezet rend- és munkaszeretete, szorgalma
által szokja meg a gyermek a kötelesség teljesítését^ mely az
életben kötelesség tudássá érlelődik.
Üldözi az iskola a szemérmetlen képek, iratok árulóit, óvja
a gyermeket a tanító a jobb érzést sértő helyek látogatásától,
hogy ápolja a gyermeki ártatlanságot, szerénységet s mindazt
mi a gyermeket gyermekké teszí.
Az iskola erkölcsi nevelését gyümölcsözővé teszi a nor
mális társadalmi élet s a családi élet tisztasága. Ha a tanítót a
gyermek testi, lelki, erkölcsi nevelésben ezen hármas feladatának
teljesítésében a szeretet vezeti s a gyermek képességével és
szeretetével falálkozik, úgy nevelői akarata a gyermek egyéni
ségének határán belül teljesen érvényesül és nemesítőleg befo
lyásolja azt.
A nevelés hatása a szeretet erejétől függ. Szeretettel fűz
zük a gyermeket a föld rögéhez, melyen élnie és halnia kell. A
testvéri szeretet boldogító láncaival füzzük egymáshoz s e lánc
szemeket kovácsoljuk oly erőssé, hogy ne szakadjon ki szivük
ből s az ember embert őrültként ne tépje, hanem menjen ren
deltetése pályafutásán emelkedett a szívvel, béke, a haladás és a
szeretet utain a tökéletesedés felé.
S to ll Ernő.
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H árom javaslat*)
i.
A tanítók jogait védő országos bizottság szervezése.
Mélyen tisztelt szakosztály!
A tanítói állás jogkörének körvonalai akkor alakulnak ki,
midőn a tanítók műveltebbekké lesznek. A tanítók jogai nehe
zen alakulhattak ki olyan mértékben is, amilyen mértékben ma
föltalálhatok. A demokratikus eszmék korszakában sem vall
hatunk aránylag több jogot magunkénak, mint a múlt száza
dokban. Kötelességünk terhűnk azonban, az volt mindenkor elég.
Azért az Országos Szövetség programmjába vette, hogy
küzdeni fog a magyar néptanítók azon jogainak kivívásáért,
amelyek a mai kor néptanítóját műveltségénél fogva megilletik.
Minthogy ezen kezdeményező, nagy fontosságú munkála
toknak érnie kell, a tanítóegyesületek hivatvák arra, hogy ezen
korszakalkotó munkákat a jobb ideálisabb jövő megalapozásához
megérleljék.
Ezen nagyarányú mozgalomhoz kell, hogy a mi Szakoszlyunk, mint hazai evangélikus tanítóságunk egyetlen országos
képviselője — csatlakozzék.
Határozati javaslatom tehát ez :
Fogadjuk el egyakarattal a „tanítók jogait védő országos
bizottság“ szervezetének pontjait és mondja ki szakosztályunk,
hogy :
1. A szolgálati pragmatika megalkotásáig szükségesnek
tartja az Országos Szövetség keretében, a tanítói jogvédőbizottság
szervezését, mert bár a VII. egyetetemes tanítógyülés a szolgá
lati pragmatika megalkotásának szükségességét határozatilag ki
mondta, szakosztályunk úgy látja, hogy ama, napról-napra
sűrűbben ismétlődő jogtalan és igazságtalan eljárás, mely a
tanítóság egyes tagjainak néha még existentiáját is veszélyezteti,
halasztást nem tűrő orvoslásra vár.
2. Épen azért kívánja, hogy jogvédő bizottság megalakítassék. A megválasztott tagok működési köreként megjelöli,
hogy mint az össztanítóság bizalmának letéteményesei teljes
*) Benyújtotta szerző az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egye
sülete elemi iskolai Szakosztályának 1918. május hó 13-áu Szarvason tartott
gyűléséhez.
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erkölcsi súllyal, pressiótól nem félve, lépjenek fel egyes szük
séges esetben vagy a felettes hatóságnál, vagy az eddiginél
sokkal nagyobb nyilvánosság előtt. — Az igazság kiderítése
végett keressenek összeköttetést azon vidék tanítóival, hol az
üldözött kartárs lakik. — Igyekezzenek a bizottság tagjai a sajtó
agitációt a lehető legszélesebb körűvé tenni, hogy föllépésünk
sikere annál biztosabb legyen.
3. Minden tanítónak erkölcsi kötelessége a bizottság műkö
dését támogatni s munkáját megkönnyíteni.
4. A jogvédő bizottság két részből áll:
a) egy állandó bizottságból és b) egy teljes bizottságból.
I. Az á l l a n d ó b i z o t t s á g 13 t a g b ó l áíl. Elnöke
a Szövetség mindenkori elnöke; alelnöke a Szövetség egyik
alelnöke; referense a Szövetség egyik főtitkára; jegyzője a
Szövetség egyik titkára. Az állandó bizottság tagjai a különböző
jellegű országos tanítóegyesületek elnökei, akik alapszabály sze
rint úgyis tagjai az igazgatóságnak. (Tehát az állami, róm. kath.,
ágh. evangélikus, református, izraelita és a gazd. ism. isk. tanítók
országos egyesületeinek mindenkori elnökei.) Tagjai még az
állandó bizottságnak esetenként az egyesületi elnök és jegyző
akiknek egyesületéből kívánja a jogvédelmet valamelyik kartárs.
Az állandó bizottság elnöke annyiszor tart ülést, ahányszor
azt a szükség kívánja.
Az állandó bizottság elnöke megbízhatja az alelnököt az
ügyvezetéssel.
Az állandó bizottság összegyűjti a sérelmes tanítói eseteket,
azokat nyilvántartja s az elnök, vagy az ügyvezető alelnök azok
ról az igazgatósági üléseken referálni tartozik.
Az állandó bizottság gondoskodik arról, hogy szükség
esetén az egyes esetekről a tanügyi sajtót informálja.
II. A t e l j e s b i z o t t s á g áll az állandó bizottságon kívül
még a szövetség kötelékébe tartozó tanító-egyesületek minden
kori elnökeiből.
A teljes bizottság — mint a szövetség egyik szerve —
évenként egyszer okvetlen tartozik gyűlést tartani, még pedig a
Szövetség nyári közgyűlésével kapcsolatban. Szükség esetén
azonban többször is tarthat ülést a teljes bizottság.
5. A jogvédő bizottság mindaddig, míg a Szövetség alap
szabályaiba — mint szervezett intézmény — fölvehető lesz, adhoc
bizottságnak tekintendő s felelősséggel csak is az igazgatóságnak
tartozik.
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6 . A jogvédelem költségeit — tárgyi kiadásait — a jog
védelmet kereső kartárs fedezi. Ha a jogvédelmet kereső kartárs
arra nem képes, akkor a költségviselésére az a tanítóegyesület
szólítandó föl, melynek kebelébe az illető kartárs tartozik. S csak
ha ennek sem volna módjában ezen költségek elvállalása, akkor
a költségeket az Országos Szövetségnek külön ezen célra gyűj
tött alapja fedezné.
7. A jogvédő bizottság a Szövetség elnöke azonnal köteles
megalakítani, mihelyt a vidéki tanítóegyesületek által ezen javaslat
letárgyaltatott s a központba ezek beérkezvén, az igazgatóság
által végleg elfogadtatott.
8 . A jogvédő bizottság a tanítóság jogvédelmére fölkér egy
székesfővárosi ügyvédet s gonskodik az országos „Tanító Jog
védő Iroda“ fölállításáról.
(Folyt, követkelik.)

P erén y i R ezső.

„Szabadíts meg minket a gonosztól!“
Rekkenő hőségben ha az ég elborul,
A szántóvetőnek a szíve elszorul:
„Uram ! védd a határt a pusztító vésztől;
Ne vedd el! ne vedd el, kenyerünk a kéztől . .
— Tapasztalt vén ember nézi a felhőket,
Szelíden meginti a csüggedezőket:
„Ti kicsiny hitüek . . , látom a j e 1e k e t . .
Nem fog istenverés érni benneteket! “—
Rekkenő hőség van (— bár dermesztő a lég . . )
Alulról, dél felől, villámterhes az ég.
Elszorúl a szívünk, ajkunk remegve szól:
Szabadíts meg minket Uram a gonosztól . . .
— Nézünk mindenfelé, kémleljük az eget:
Nem-e látjuk jönni — a nyugtató „jelet!“ —

— S fölszólal most Körmendnek papja:
„Jogunk veszély fenyegeti!
(A hatalmon — bár önnön vérünk —
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Hogy máshitü — érezteti. —)
Jogainkat nem ! nem engedjük !
Ha engedünk hová leszünk? .
Jogainkat nem! nem engedjük,
Mert utána — magunk veszünk !! —
Jaj! ijesztő jel — : habzó tengeren
Sirály csapatként szálló intelem . . . —
. . Clió! mutass nekem csak e g y lapot,
Midőn ez a hon békén nyughatott,
Ha egy-egy párt zaklatta önfaját,
M’ért másmódon imádta e g y Urát.
Clió ! egy lapot! — egyet legalább
Mely nem mutatná vérnek a nyomát! . .
. . . . Óh jaj ! ha mostan bősz vihar támad
Jaj! Százszor jaj úgy bús hazámnak.
Ha most a vihar el nem csendül —
Alattunk a pokol megrendül.
S ha a vihar földünk megrázza,
Derékba törik a béke pálma . . .
Akkor villámba fut a lég —
S köröskörül lángtenger ég *. . ! ! —
. . . Uam! Te néped esengve szól:
Óh! szabadí t s meg a gonos zt ól ! ! Amen.
Bedőkné.

Egyesületi

él et .

A vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület köz
gyűléséről.
Folyó évi közgyűlésünket julius 1-én tartottuk Körmenden
melyről elmaradt 9, jórészt vendvidéki tagtárs. Jelen voltunk 35-en.
H o r e c z k y G y u l a elnök lelkes megnyitó beszédében
rámutatott arra, hogy a lefolyt tanév egy fontos, hosszantartott
küzdelem végső akkordját hozta el a fizetésrendezéssel. Minden
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igényt és minden reménységet nem elégített ugyan ki a ren
dezés mégis abban látja a tanítóság jövendő feladatát, hogy a
kielégíttetlen jogos igényeket tartsa számon és a megfelelő úton,
módon igyekezzék majdan azoknak érvényt szerezni. Egyszers
mind rámutat arra, hogy magának az anyagi kérdésnek rende
zése nem elégítheti ki a felekezeti tanítóságot, hanem minden
szellemi és erkölcsi eréjükkel arra kell törekedniök, hogy a nem
sokára összeülő zsinat megadja a felekezeti tanítóságnak mindazt,
amit erkölcsi és egyházi téren jogosan megkívánhat. Ezen szel
lemben üdvözli és nyitja meg a közgyűlést.
Napirend előtt Ka p i Bé l a lelkész a körmendi gyülekezet
nevében üdvözli az egyházmegye tanítóságát és tolmácsolja a
gyülekezet őszinte örömérzését, hogy az egyesület a körmendi
gyülekezet körében tartja közgyűlését.
Ezután Horeczky Gyula elnök terjesztette elő részletes
elnöki jelentését, melyben kiterjeszkedett az egyesületet és a
tanítótestületet közelebbről érdeklő fontosabb mozzanatokra.
Az elnöki jelentés kapcsán állást foglalt az egyesület amel
lett, hogy a felállítandó egyetemes tanítónő-képző intézet lehető
leg Kőszegen helyeztessék el s ez ügyben felerjesztést intézett
az egyházmegyéhez, hogy az tegyen indítványt az egyházkerü
letnél ez ügyben teendő erélyes állásfoglalásra.
Majd ugyancsak az elnöki jelentéssel kapcsolatban lelkese
déssel emlékezett meg a közgyűlés B a k ó J á n o s sürüházai
tanítóról aki a közel múltban vonult nyugalomba 44 évi szolgá
lat után. Ugyancsak melegen üdvözölte a közgyűlés a 42 év óta
Péterhegyen munkálkodó V a r g a E n d r e és a 41 év óta
Acsádon működő C s i z m a d i a Pál tanítókat.
A körök gyűléséről felvett jegyzőkönyvek olvastattak fel
ezután.
Az egyházkerületi tanítói „Segély alap“ szabályzatán a köz
gyűlés nem óhajt változtatást.
Majd N é m e t h j e n ő olvasta fel „Az ev. tanítóság méltóbb
képviseltetése az egyházi önkormányzat valamennyi fokozatán“
cimü dolgozatát. A helyes okfejtéssel megirt munkája kapcsán a
következő határozati javaslatot terjesztette elő.
„Az E. A. 85. §. c) pontjának 2-ik része töröltessék, ehe
lyett mondassék ki, hogy az egyházi gyűlésnek minden anya
egyház tanítója hivatalból legyen tagja, akinek fuvar s napidiját
az anyaegyház fizeti. A mindenkori egyházm. tanítóegyesületi
elnök szintén tagja az egyházmegyei közgyűlésnek.
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Az E. A. 112. §. c) pontjának 2-ik része szintén töröltessék
s helyette ez vétessék. Az egyházkerületi gyűlésre az egyházkerületet alkotó egyházmegyékben működő tanítóegyesületek
1— 1 képviselőt küldenek 3 évre, akinek fuvar s napídíját a kér.
pénztár fizeti. Az egyházkerüleii tanítóegyesületnek elnöke hiva
talból legyen tagja az egyházker. gyűlésnek.
Az E. A. 148. §. c) pontja bővíttessék ki a következő
megtoldással. Az egyházkerületek tanítói kara minden 100—100
rendes tanítói állás után 1— 1 képviselőt küld 3 évi időtartammal
az egyetemes gyűlésre. A képviselők fuvar s napidiját a kér.
pénztár fizeti. Az egyházker. tanítóegyesületek elnökei hivatalból
legyenek tagjai az egyetemes gyűlésnek.
Az E. A. 168. § 4. pontja úgy módosíttassék, hogy az
elemi népiskolai tanítóknak egyházkerületenként 2—2 képviselője
legyen tagja a zsinatnak. Az országos ev. tanítóegyesület min
denkori elnöke szintén tagja legyen a zsinatnak.
Ezen határozati javaslatot a közgyűlés beható vita után*
elfogadta s felterjesztését az egyetemes gyűlés elé az egyházker.
tanítóegyesület útján, kimondta; munkahozónak pedig köszönetét
szavazott.
Ró t h K á l má n terjesztette elő ezután az 1913—14. tan
évben előadandó tanayag kimutatását.
Majd a pénztáros és könyvtáros terjesztették elő szokásos
évi jelentésüket. Zsinati képviselőnek Sass Istvánt válasz
tottuk meg.
Egyházkerületi képviselőknek Szórády Dénest és Horváth
Mihályt.
Egyházmegyei gyűlésre kiküldöttekül Szigethy Dénest és
Badics A.-t.
A Rupprecht Tassiló alap kamatait Nagy Bálintnak szavaz
tuk meg.
A jövő közgyűlésre munkahozónak ajánlkozott Badics A
az egyesület jegyzője.
Végül Fenyves Károly indítványára elhatározta a közgyűlés,
hogy felkéri az egyházmegyét oly határozat hozatalára, melyben
utasíttatnak a gyülekezetek, hogy ingatlanaikat, ha azok a tanítói
hivatal nevére vannak telekkönyvezve Írassák át vagy gyülekezeti,
vagy kántortanítói névre.
B adics Adám.
i
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A soproni felső ág. hitv. evang. egyházmegyei tanítói
egyesület közgyűléséről.*)
A soproni felső ág. hitv. evaug. egyházmegyei tanítóegye
sület, junius hó 5-én Sopronban tartotta rendes évi közgyűlését
P ó s L a j o s egyesületi elnök elnöklete alatt.
A tagok csaknem teljes számmal jelentek meg, de meg
tisztelték egyesületünket megjelenésükkel Palásti Kálmán kir.
s. tanfelügyelő úr, dr. Démy Lajos esperességi felügyelő úr,
Scholtz Ödön esperes úr, dr. Zergenyi Jenő felügyelő úr és
Lauff Géza lelkész úr is.
A kölcsönös üdvözlés után az elnök előterjesztette évi jelen
tését s abban a lefolyt iskolaév fontosabb mozanatait élénk
színekkel vázolva a közgyűlés elé tárta.
Megható szép szavakkal emlékezett meg a köztiszteletben
álló B r u n n e r J á n o s volt esperes úr távozásáról, ki a szere
tet jegyében folytatott áldásos munkásságával egész egyház
megyénk ragaszkodását s elismerését kiérdemelte, de a súlyos
betegség parancsszavára kénytelen volt a pásztorbotot kezéből
letenni s esperességi állásából 12 évi áldásos működés után
távozni.
A közgyűlés az elnök indítványára jegyzőkönyve foglalta,
hogy mély sajnálattal és részvéttel veszi tudomásul azon megmá
síthatatlan tényt, hogy Brunner János esperes úr egészségi álla
potára való tekintettel lemondani kénytelen volt; hálás köszöne
tét mond a hivalalától megvált esperes úrnak a tanügy és a
tanári kar iránt mindenkor tanúsított jóindúlatáért, — emlékét
tisztelettel fogja őrizni s kívánja, hogy a terhes munka után sok
éven át zavartalanúl élvezhesse a jól megérdemelt nyugalmat.
Ezen kapcsolatban elnök a k. tudomására hozta, hogy a
megüresedett vzéri állásra a közbizalom S c h o l t z Ö d ö n ág
falvi lelkészt emelte, kinél tanító egyesületünk választmánya a
választmányi ülés határozata alapján testületileg tisztelgett, mely
alkalommal Laschober Gusztáv soproni tanító egyházm. tanítóegyesületünk nevébe üdvölte az új esperes urat.
A gyűlés megnyitását megelőzőleg Gr a f S a mu soproni
tanító mintatanítást tartott az V—VI. leányosztályban a villamos
csengetyü-ről.
Az előadó sikeres tanításával a legnagyobb elismerést
*) Megkésve kaptuk a tudósítást, tehát csak most közölhetjük.

Szerk,
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aratta, mert tanulságos tételét a gyakorlati életből vette s helyes
kezeléssel, ügyes kifejlő módszerrel, — mindig az ismeretesből
az ismeretlenre áttérve — úgy a tanuló, valamint a hallgatók
teljes figyelmét mindvégig lekötötte.
Az elnök előterjesztette az egyházk. s egyházmegyei jegyző
könyvnek azon pontjait, melyek a tanügyre vonatkoznak.
Az egyházmegyei jegyzőkönyvnek 25. pontjára vonatkozó
lag, mely a német anyanyelvű gyülekezetek számára szerkesztett
magyar „Olvasó és Tankönyviről szól, — Laschober Gusztáv
soproni tanító jelentette, hogy nevezett tankönyvről az egye
temes tenügyi, bizottság a legnagyob elismeréssel nyilatkozott
ugyan s javaslatára az egyházmegyei közgyűlés ki is mondta,
hogy az új tankönyv a kormány és az egyházhatósági jóvá
hagyás elnyerése után egyházmegyénk iskoláiba bevezethető,
de engedélyezést nem nyert mert a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nehézségeket támasztott az egyháztörténeti
részben előforduló néhány agressiv, de a ténynek magfelelő
kitételek miatt. Hozzáteszi azonban, hogy az eszközölt változta
tások után a könyv újból felterjesztetett, mire a miniszteri enge
délyezés rövid időn belül meg lesz s a jövő tanévben a könyv
akadálytalanúl bevezethető.
Schád János esperesi tanító felolvasta K r u g L a j o s egye
sületi főjegyző ily cimü munkáját: „Mikor teljesítik feladatukat
iskoláink nemzetiségi vidéken?“
A közgyűlés a tartalmas és tanulságos munkát nagy élve
zettel hallgatta s jegyzőkönyvi köszönettel honorálta a szerző
munkáját s a felolvasó fáradozását.
Dr. Zergényi Jenő, a soproni gyülekezet felügyelője fel
hívta a közgyűlés figyelmét egy 800 koronás alapítványra, mely
egy teljesen árva tanító-leány árva által igénybe vehető.
Zsinati képviselőnek Sass István egyhker. t. egyesületi elnö
köt választottuk.
Egyházkerületi közgyűlésre képviselőül Héricz Sándor nemespátrói és Koczor Márton alsósági tanítókat választottuk meg.
Az egyázkerületi közgyűlésre Ritter János soproni tanító lett
kiküldve.
Az indítványok kapcsán Thirring Samu soproni és Polster
Samu veperdi tanító felszólalására a közgyűlés a tanítóság sérel
meit a következő pontokban állapította meg:
1. Nyugdíj ügyünk nincs rendezve.
2. A tanítói kar az egyházmegyei nyugijalapból ki van zárva.
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3. Külön elbánásban részesülnek a felekezeti és az állami
tanítók.
4. A kántori jövedelem a dijlevélben nincs elkülönítve a
tanítói fizetéstől, holott nyugdíjba be nem számítódik.
Ezen sérelmeket a közgyűlés oly kérelemmel terjesztette az
egyházmegyei közgyűlés elé, hogy azokat orvosolja, illetve
orvoslásukat eszközölni kegyeskedjék.
Végre Kiss Gábor csávái tanító szavízás alá bocsátott in
dítványára a hözgyülés határozatiig kimondta, hngy a jövőben
vándorgyűléseket tart s a legközelebbi közgyűlés helyéül Ágfalva
községet jelölte meg.
Ezek után a gyűlés véget ért.
Borbolya.
Kindler Mihály.

K öny v i sm er te tés.
A dunántúli ág. hitv. eveng. egyházkerületi tanító-egyesület
ezelőtt mintegy négy évvel elhatározta, hogy az egyetemes tan
terv, valamint az állami „Tanterv és Utasítás“ szem előtt tartásá
val elkészíteti az osztatlan ág. hitv. evang. népiskolák számára a
hetekre beosztott egész évi tananyagot. E célra kiküldött egy
bizottságot, mely hivatva volt a nevezett munkálat elvégzésére.
Végre hosszas vajúdás, többszöri átdolgozás után a bizottság
munkálatával elkészült s felülbírálás végett a múlt évben beter
jesztette a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület népiskolai
bizottságához. A népiskolai bizottság a munkálatot még a múlt
évben megbírálva, kiadásra érdemesítette. S ime! a tananyag
beosztás most az Egyházkerület jóindulatából kikerült a sajtó
alól K o c z o r M á r t o n szerkesztésében.
Hogyan ? mondják az igen tisztelt Kartársak, még csak
most? Hiszen, mi már azt is rég elfelejtettük, hogy ennek a
megírására valaha megbízást adtunk! No de azért ne gáncsolódjunk 1 Jobb ma is, mintha esetleg a munka valakinek a könyves
ládájába szorúl s átadatik az örök enyészetnek.
Mint minden jövevény, úgy ez az újszülött is kíváncsian,
félve tekintget. hogy a világba lépésekor — illetve kézbevétel
kor — jóakaróan-e, vagy lekicsinylőig fogadják? Lesz-e megbecsültetésben része ? vagy talán már a kezdet-kezdetén az a
sors jut neki is osztályrészül mint annyi más szellemi terméknek,
hogy t. i. a papírkosárba vándoroljon, vagy az iskolai könyv
tárban lerakódó helyéül szolgáljon a porrészecskéknek?
Nem 1 Hitem szerint ez nem lehet osztályrészed I Mert aki
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csak egy kicsit is megszeret, annak te gyakran — igen gyakran
adhatsz jó tanácsot. Hogy azonban valaki téged megszeressen,
kell, hogy veled közelebbről megismerkedjék. Tehát ismer
kedjünk!!!
Lássuk először is a ruhádat!
Hm, azt mondhatná rá valaki, hogy szokatlan.
Igaz! De ezt a tananyag áttekinthetősége hozta magával.
Külső ruhád nem valami tartós, hamar elrongyolódik !
Másodszor is igazad van kedves felebarátom ! De a tartósabb külső ruha tetemesen megdrágította volna megjelenésed.
Nézzük a homlokát!
„Az Ág. hitv. Evang. Osztatlan Népiskolának Hetekre
részletezett Tananyagbeosztása“ sokat mondó cím ékeskedik
rajta.
Előszó helyett szerény „Megjegyzés“ hívja fel nyájas olvasó
figyelmedet!
No de fordítsunk még egyet! Íme! a lelkedhez férkőztünk!
Vizsgálódjunk !!!
Szemünkbe ötlik azonnal, hogy a szerkesztő itt fáradságos,
derekas munkás végzett, amidőn a keresztbe-kasba rovatozott
íven mindent, de mindent a megfelelő helyre illesztett.
Kezdődik a rendszeres tanítás szeptember közepén s végző
dik május derekán. Tehát a tanítási idő 8 hónap, azaz 32 hét.
Főhelyre illeszti — amint az illik is — a hit- és erkölcstan,
melyet követnek a magyar nyelv, mennyiségtan, beszéd- és értt
gyakorlat, történeti tárgyak, természettudományi tárgyak, művé.
szeti tárgyak stb. Kijelölvén minden osztály számára az elvég
zendő anyagot. Ha még jobban belemélyedünk a vizsgálódásbarájövünk, hogy a szerkesztő az olvasmánytárgyalás kapcsán,
támogatására siet a hit- és erkölcstan-, történet-, földrajz-, termé
szettudományoknak stb. Így is van ez jó l! Mert csak így végez
hető el az anyag sikerrel. Szóval, mindent megtalálni benne,
a mire szüksége van egy osztatlan iskola tanítójának.
Hibák vannak-e benne? kérded kedves Kartársam.
Mindenesetre! Hiszen emberi mű hiba nélkül nem lehet.
De én ezt most neked el nem árulom, mert ha minden titkát
felfedem előtted, elveszti érdekességét és akkor csakugyan az
lesz osztályrésze, amit fentebb említettem. Már pedig csak akkor
válik áldássá mind reád, mint a tanügyre, ha azt magad boncol
gatod elméd tolikésével.
Hátra volna még az ára !
Erre nézve a pénzügyi bizottság úgy határozott, hogy pél
dányonként egy koronáért árusítja a gyülekezeteknek.
íme! tehát a munka napvilágot látott!
Ne gondold azonban kedves Kartársam, hogy te most
már megszabadultál a „Tananyag“ beosztás munkájától. Nem!
Korántsem ! Ez továbbra is a te feladatod marad. Ez a munka
csak mintegy tükröd legyen, mely útbaigazítást, tanácsot ád
neked kötelességed teljesítésénél.
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Vajha az áldozat, melyet az Egyházkerület hozott a munka
kiadásával; a buzgóság, melyet a munkatársak hoztak a munka
megírásával; a fáradság és ügyszeretet, mely a szerkesztőt lelke
sítette a munka összeállításánál úgy teremné meg átdásos
gyümötcseit, hogy mind magasabbra és magasabbra segíti emelni
ezen segédeszköz megadásával is ág. hitv. evang. népiskoláink
színvonalát.
^

Olvasókönyv az evangélikus népiskola IV. osztálya szá
mára Szerkesztették Kapi Gyula és Papp József. — Ára
kötve 1 K 30 fill. Budapest, Eranklin-Társulat.
A szerzők előszava nélkül jelent meg a fenti mű. Azonban
e tényből senki se következtessen arra — a könyv tarlalmának
megtekintése előtt — hogy ez az olvasókönyv talán nem is fog
lal magában egyebet, mint a most is használatban lévő Olvasóé s Ta n k ö n y v b e n is feltalálható, a IV. osztály számárá nyúj
tott anyagot, külön könyvben. Ez a könyv sokkal többet ad, a
IV. o. részére, mint a IV-—VI. osztályos Olvasó- és Tankönyv.
Kövessük csak a könyv menetét.
A mü tartalma 7 részre oszlik, az egyes szakaszok különfélesége szerint. Az I. rész imádságokat foglal magában ; a 11. r.
bibliai olvasmányokat és vallásos irányú költeményeket.
A III. r. felöleli a IV. o. földrajztanítási anyagát — ami
ál t al f e l e s l e g e s s é t e s z i e g y é b f ö l d r a j z i k é z i 
k ö n y v h a s z n á l a t á t . A III. részben vonzó formában megírt,
értékes ismereteket szolgáltató földrajzi olvasmányokat találunk,
amelyek bőséges és hálás olvasmánytárgyalási tételei lesznek
mindegyik iskolának.
A IV. részben magyar történeti mondákat és elbeszéléseket
találunk, azokat a kedves dolgokat, amelyek tárgyuknál, meseszerű voltuknál fogva oly sok lelki gyönyörűséget nyújtanak
ifjúnak s gyermeknek egyaránt. E részben elhelyezett olvasmány
darabok kiváló eszközei az erkölcsi és nemzeti nevelésnek. Ezen
olvasmányok s részben a III. részben levők nem is annyira poli
tikai, történettel foglalkoznak, hanem inkább azt akarják bemu
tatni egy-egy művészi képben, mint dolgozott s dolgozik népünk
a múltban s jelenben a művelődés, gazdaság, ipar és kereske
delem terén. A felvett történeti olvasmányok többnyire életrajzi
formában fordulnak elő, minthogy az ilyen korú gyermekek,
akiknek ez a könyv szól, inkább egyes emberek élete, sorsa
iránt érdeklődnek, mint országos ügyek iránt.
Az V. r. természetismeretre tanít s nevel. Van itt természet
rajzi, természettani, egészségtani olvasmány elegendő számban.
Ezen természetismertetö olvasmányok főleg biológiai mozzanato
kat tárnak elénk s a különféle természeti objektumoknak az
emberben vaió viszonyát mutatják be. Csak itt-ott akadunk a
tárgyaknak külső leírására.
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A Vi. r. u. n. vegyes olvasmányokat tartalmaz. E dm alá
vették a szerzők azokat az olvasmányokat, amelyeket más hová
nem lehet beleilleszteni s melyek főképen a vallás- erkölcsi
nevelés céljait szolgálják.
A VII. részben feltaláljuk a nyelvtani magyarázatok anyagát
s a begyakorlásra szánt iskolai feladatokat.
Meg kell még emlékeznünk az Olvasókönyv földrajzi,
illetve történeti olvasmányokat tartalmazó részének Ízléses képek
ben való gazdagságáról. E képeket élvezette! s haszonnal fogják
szemlélni a tanulók.
E rövid ismertetés alkalmával szerencsét kívánok, az illusz
tris szerzőknak e legújabb sikerült pedagógiai alkotásukhoz s
őszintén óhajtom, hogy fáradozásuknak erkölcsi sikere minél
nagyobb legyen.
B o g n á r Károl y.

Irodalom.
A dunáninneni ág. h. evang. egyházkerületi T a n í t ó k
S z a v a 2. számát is vettük. Örömmel olvassuk abból, hogy a

dunáninneni egyházkerületi tanítóegyesület immár megalakulóban
van. A alakuló gyűlést augusztus 5. s 6. napjára hívták össze.
Kivánatos, hogy a dunántúliak s dunáninneniek példáját a bányai
és tiszai egyházkerület tanítói is kövessék.
Á tanterem és a tanítás egészségügyi szempontból. Irta
K n á b e l Vi l mo s . Szerző a tolna baranya-somogyi ev. tanítók
gyűlésén felolvasott fenti című dolgozatát, valamint a „ n e v e l é s i
t é n y e z ő k“-ről lapunk 1910. évfolyamában közölt cikkeit teszi
közzé. A könyv ára 60 fillér. Kapható szerzőnél, Bonyhádon,
Tanítók és Tanítónők Zsebnaptára. A tanítók évről-évre
érdeklődéssel várják V e r n e r J e n ő fővárosi tanító, hírlapíró
zsebnaptárát, mert a népszerű tanügyi író érzékkel és hozzá
értéssel válogatja ki a tanítók részére szánt nélkülözhetetlen
anyagot. Az 1913 —14-ik évi most megjelent zsebnaptár az állami,
községi és felekezeti tanítók fizetés törvényében, annak labirintjében ad alapos tájékoztatót s a naptár többi része is érdekes
halmaz. Kár, hogy az intézetek felsorolásánál hibás és hiányos
adatok találhatók. A naptárt Kovács Gyula nagybányai könyvkereskedő adja ki. Ára 1 korona 30 filer. Az összeg beküldése
ellenében portómentesen küldi meg a kiadó.

Y egyesek.
Előfizetőinkhez. Megelőző számunkhoz utalványlapokat
mellékeltünk a hátralékosok részére, a hátralékok feltüntetésével.
Felhívást is tettünk közzé e helyen a díjak befizetésre vonat
kozólag. Nem sok eredménye volt azonban felhívásunknak, ezért
azt megismételjük. Nekünk is vannak kötelezettségeink a nyom
dával szemben!
Szerkesztő-kiadó.

— 356

Gyászhir. B r u n n e r J á n o s nyugalmazott soproni evang.
lelkész és esperes, a tanügynek s a tanítóságnak melegszívű
barátja, alig negyedévvel nyugalmaztatása után, folyó évi július
hó 27-én hirtelen elhunyt. — Z á b r á k D é n e s nyug. soproni
evang. lelkész, a soproni ev. tanítóképző képesítővizsgálatainak
az utóbbi években helyettes elnöke, aug. 3 án váratlanul elhunyt,
követve szeretett tiszttársát nemcsak a nyugalomba, hanem a
halálba isL — Ki s s G y u l a áll. isk. tanító, a soproni evang.
tanítóképző volt növendéke, 25-éves korában, Kiskőrösön. A hű
munkások emlékezete legyen áldott!
A dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület augusztus
hó 26-án tartja közgyűlését, Kőszegen, az egyházkerületi köz
gyűlést megelőző napon.
A Selmecbányái „Csemez-tanitóképzöintézet“, mint a dunáninneni ev. egyházkerület intézete, a lefolyt iskolai évben már a
Jyceumtól teljesen elkülönülten, a Csemez-alapítványból emelt
új épületben folytatta működését. Most következik az új internátus felépítése és berendezése.
Orgona rendelés. A pozsonyi ref. egyháztanács, az újonnan
épült temploma részére szükséges orgona készítésével Országh
Sándor és fia rákospalotaujfalúi (Budadest mellett) orgona és
harmonium gyáros céget bizta meg. A műkét manuállal, 17 szóló
és 14 mellékváltozattal a legújabb csőrendszer szerint készül.
A fúvója villamos ventilátorral lesz felszerelve. A kiválóan szép
szekrény rajzot, Opaterny Flórís budapesti műépítész tervezte.
Óvakodjunk a tüdövésztől. O k o 1i cs á n y i-Ku t h y Dezső
dr. egyetemi magántanár tervezése és útmutatása szerint két fali
kép jelent meg. A fenti címet viselik és a tuberkulózis ellen
védekezés céljait szolgálják. Az egyik tábla igen jól megválasz
tott szemléltető, hogy úgy mondjuk, pillanatképekben magya
rázza azt, hogy mi terjeszti a tüdővészt. A másik tábla azokra
a nagyon fontos mozzanatokra mutat rá képeivel, amelyek alkalmassak arra, hogy a tüdővésztől óvjanak meg bennünket. Amig
az előbbi tábla egészségtelen és betegségterjesztő momentumai
val elénk állította azt, amit kerülnünk kell, ami veszedelmes
ebben a táblában minden kérdésre megtaláljuk a hygienenek
megfelelő választ ugyancsak helyesen szemléltető rajzok formá
jában. Az igen tetszetős képek, a rövid szöveg, amely igen szé
pen, népies nyelven mindent elmond, ami a tárgyra vonatkozik,
megérdemlik, hogy minél több helyre: iskolába, községházába,
olvasókörökben, vasúti állomáson s általában ahol nép sűrűbben
megfordul, kifüggesztessenek. Ilyen képek tanulságosak és sok
kal inkább érünk ilyenekkel célt, mint tudákos könyvekkel vagy
el nem olvasott hirdetésekkel. A tábla nagysága 70^102 c/m
Egy egy kép ára 2 korona. — A táblák a Polatsek-féle temes
vári könyvkereskedő cég kiadásában jelentek meg és onnan
megrendelhetők.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON
177- 77.

1 liter Fónagy-féle dustless 8 3 m. K 1.—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—
1 darab piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

megkül-

Fónagy-féle dustless-gyár, Budapest, ív.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA szív-utca 26/e
Orgona- és liarm onm m g y ár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és

Fia

cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben v.annak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O TT A G E-szivólégrendszerü

H A R M O N I U M OK AT
valam int európai ren d szer szerin t
■ leg o lcsó b b a n szá llít
■—

F A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X., D elej-utca 25. szám (T isztviselőtelep ).
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek,
v Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjegyzék in gyen és bérm entve.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
I’edálos b a rm o n iu m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en nag y ság b an po n to s o rg o n a—
mé r e t e kke l tem plom ok, szem in árin m o k ré s z é re és m in t gyakorló orgonák,

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók é%
>pianinókrói).
Alapittátott: 1867. évben.

a n

a S T E R J. és F I A
orgona- és harm onium -gyár PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b ki vi t el ben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk,
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

I

M inden újonnan
bejépő előfizető
in g y en kapja a
Vasárnapi Újság
díszes karácsonyi
albumát/
Mutatványszámokat kívánatra minden»
kinek küld > «Vasárnapi Újsága kiadó,
hivatala, Pranklin-Társulat, Budapest,
ÍV. Cgyetem-utcza 4. sz.

Mutatványszám, ingyen!
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a legkedvesebb képes gyermeklap.
KtadéhkeM:

FR AN KUN-TÁRSULAT
Budapest, IV. Egyetem-utca 4
Előfizetni lehet a kiadóhloatalban

Mutatványszám, ingyent

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. ang.-szept. hó.

16

17. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a s z e rk e s z tő ié ih e z (Sopron)
küldend ő k .

Felelős szerkesztő ős kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lő fizetési á ra : egész évre
8 k o ro n a , félévre 4 k o ro n a,
n egyedévre 2 korona.

Nyitott utak.
(Folytatás.)

Fényűzés, szeretetlenség.
Az ember lelkének uyugalmát napjainkban különösen két
hatalmas ellenség háborgatja szüntelen. Az egyik a megélhetés
súlyos gondja, másik az egymás iránti folytonos gyűlölködés.
Hogyan került a két veszedelmes, sok életörömöt csirájában
elfojtó, sok keserűséget, léleksorvasztó aggodalmakat okozó
gonosz szellem a mi életviszonyainkba, azt kutatni nem tartozik
ez elmélkedés keretébe. Részint eléggé ismeretesek is a forrá
sok, melyekből fejlődéseink folyamán természetszerűleg fejüket
felütötték, részint pedig az azokat előidéző okok fejtegetése
messzire is vezetne tulajdonképeni tárgyamtól. Elég megállapítani
a tényt, miszerint léteznek körülöttünk s napról-napra terjesz
kedve mindinkább feldúlják társadalmunk anyagi és szellemi
jólétét.
A megélhetés gondjai a drágaság rohamos fokozódása
mellett már-már elviselhetlen teherként súlyosodnak vállainkra.
De ha beható figyelemmel vizsgáljuk a társadalomnak akár ala
csonyabb, akár magasabb rétegeinek életmódját, lehetetlen arra
a meggyőződésre nem jutnunk, miszerint az árak emelkedésének
számos egyéb, az egyes hatáskörén kivül eső okai között a
fényűzés utáni telhetetlen vágynak is nagy szerepe van. Ez a lel
ketlen zsarnok kényszeríti az üzletembert, hogy árucikkeinek
minél magasabb árt szabjon, mert különben nem képes elvi
selni azt a napról-napra szaporodó adót, melyet amaz életkor
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mányzó hatalom reá kivetett. De viszont az is kétségtelen, hogy
ha a vevő lelkében a takarékosság elve le tudná győzni a
szerfeletti vágyat az urhatnámság után, sok árucikk árának ön
kényt le kellene szállania. Ha a fényűzés kegyetlen nyomása
alól felszabadulva független gondolkodással tekintve életkörül
ményeinket tisztán látó szemeink jól meg tudnák különböztetni
a szükségeset a feleslegestől, úgy kiadásaink nem egy rovata
maradna üresen, mely nehéz gondjaikat céltalanúl fárasztotta.
Da vannak nélkülözhetetlen életszükségleteink közt olyanok
is, amelyeknek áremelkedésére az egyén takarékosságának igen
kevés, vagy épen semmi lefolyása nincs. Távolabb erő okok
irányozzák azon tényezőket, amelyek a drágaságot előidézik.
Csak a kormányhatalomnak erélyes, az egyesek érdekeit nem
kímélő s csak a közjót szolgáló intézkedései vethetnek gátot a
zsaroló rendszernek, vagy legalább is megnehezítik ennek fék
telen fejlődését.
Azt kérdi talán a türelmetlen olvasó, mit tartoznak m-ind
ezek az egyházra, mely nem a földi gondokkal bajlódik, hanem
a mennyei javak kincstárának őrizetére van hivatva. A vallás az
embernek nem testi, hanem lelki szükségleteit elégíti ki. De az
ember testi és lelki élete közt oly szoros, kölcsönös viszony
van, hogy számtalan esetben alig tudnók határozottan megálla
pítani, vajon a testi szenvedés bénította-e meg a lelki erőket,
vagy a lélek beteges állapota idézi elő a szervek működésének
hiányosságát. Az egyház hivatásköréből nem lehet tehát teljesen
kirekeszteni az anyagiakról való gondoskodást sem. Az egyház
nak a hívek testi életmódjában is vezérül kell szerepelnie. Azt
mondja ugyan Krisztus urunk: ne gondoskodjatok a holnapi
napról, de viszont azt is olvassuk szent könyvünkben, hogy
aki az övéiről és föképen az ő házanépéről gondot nem visel,
az a hitét megtagadta és a hitetlenné] alább való.
A megélhetés súlyos körülményeit pedig nemcsak közgaz
dasági alakulásuk idézik elő, hanem van abban és pedig nem
csekély szerepe a fényűzésnek, nagyravágyásnak, úrhatnámságnak is. Ezek pedig kétségkívül a lélek betegségei, melyek kímé
letlenül rabszolgává sülyesztík azt, ki az ő hatalmuk előtt meg
hódol. E kegyetlen zsarnokok nem engednek pihenést, korbács
csal űzik, hajtják a leigázott embert a lelki és testi erőket elsor
vasztó, idegölő, kimerítő munkára, megfosztják önállóságától,
érzelmei s gondolatai szabadságától, becsületérzésétől és lassan
ként belemerítik a legsötétebb bűnök posványába.
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A léleknek ezt a betegségét állami törvényekkel, rendsza
bályokkal gyógyítani nem lehet. A vallásos érzület az a hatalmas
erő, mely az embert e kegyetlen zsarnokok rabságából kiszaba
dítja. Ez tanít meg arra az életbőlcseségre, miszerint a fény, az
uralkodás az ember lelkét soha ki nem elégíti, mig a szellemi
kincsek, a szerénység, egyszerűség és alázatosság saját gyönyö
röket nyújt, szabaddá és függetlenné tesz és megőrizvén a szív
tisztaságát erős lelket nevel az ember kebelében.
Mig a fényűzés és úrhatnámság az ember természeti életé
ben okoz gyötrelmes gondokat, addig áz ő társas életét az egy
más iránti gyűlölködés keseríti szünet nélkül. Az a viszony,
mely napjainkban az úr és szolga, a munkaadó és munkás, a
feljebb való es alkalmazott, a férfi és nő sőt egész néposztályok,
népfajok és vallási testületek közt kifejlődött, messze távol áll
az igazi keresztyénséget jellemző testvériségtől. A gondolkodás
szabadsága folytán agyéniségek erőteljesebben, határozottabban
kialakulván közöttük nagyobb különbségek, mélyebb „közbeve
tések“, élesebb ellentétek jöttek létre. A szabad érvényesülés
vágya irigykedés által szított és dulakodással határos versenyt
idéz elő, mely gyakran a legnemtelenebb eszközöktől sem riad
vissza, hogy versenytársát legázolva céljához jusson. Az élet
viszonyok szövevényes változatossága, mely az általános mivelődés folytán napról-nápra gyarapodik, számtalan téren szüli
az érdekek összeütközését és harcba szólítja az embert az ebmer
ellen.
Az ember az ő gyarlóságánál fogva rendesen egyoldalú
haladást követ a tökéletesedés pályáján. Mig az értelmi fejlődés
terén munkásságának fényes eredményeivel méltán büszkélkedhetik, lelki világának más vidékeit elhanyagolva, parlagon hagyva
messze visszamarad.
A szabadság életfakasztó levegőjének élvezete mellett nem
kellene elfeledkezni az önuralomról és a Mindenható örök tör
vényei iránti alázatos engedelmességről. A fényűzés és kényelem
selyem párnáin gondolkodni kellene a lelki élet mennyei öröm
virágainak ápolásáról, a családiasság, barátság, egyháziasság,
hazaszeretet édes gyönyöreiről. Az érdekek örökös harcaban
ott kellene lennie mindenütt Krisztusnak, a mindeneket elfedező,
minden ellentétet kiegyenlítő, minden ádáz indulatot kibékítő
krisztusi szeretetnek.
A mennyei Atya gondoskodott ez irányban is az ő szere
tett gyermekeiről adván szivükbe vallásos érzületet, melynek
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meleg ölén az ember lelki életének egyensúlyát biztosító feltéte
lek dúsan felsarjadzanak.
A vallásos testületeknek tehát ezen a téren is áldást osztő
tevékenységre van hivatásuk. De olyan egyház, mely az ő hiva
talos megjelenésében külső szemkápráztató fénnyel, gazdagságá
nak csillogtatásával, ragyogó szertartásokkal igyekszik hatni
hívőinek kedélyére, hasztalan tanítja, neveli tagjait arra, hogy
ezek fényűzés utáni vágyaikat legyőzve a sorsukhoz méltó egy
szerűséggel meg tudjanak elégedni. Az az egyház, mely egyedül
üdvözítőnek hirdetve önmagát kevély önteltséggel néz le min
den embert, ki nem az ő templomában, nem az ő szertartásai
szerint imádja az egy igaz Istent, sőt a testvériséggel össze nem
férő elbizakodottsággal hirdeti, hogy akik nem áldoznak az ő
oltárai előtt, azokat a mennyei Atya sem szereti s irgalmában
nem részesíti, azaz egyház hiába veszi ajkaira a felebaráti szere
tetnek igéjét, mely homlok egyenest ellenkező példaadás mellett
hatástalanul hangzik el.
Annál hathatósabb a szava annak az egyháznak, mely a
lelki élet öszinleségére fekteti a fősúlyt és úgy szertartásaiban,
mint hivatalos megjelenésében az egyszerűség elvét követve
távol tart magától minden fényűzést és nem hatalmának gazdag
ságának töméntelenségével, hanem a köznapi életet át- meg
átható hitbúzgósággal kelt tiszteletet maga iránt s ezzel igyek
szik terjeszteni az istenfiúsághoz méltó lelkületet szegényben és
gazdagban egyaránt. Azt a testvéri szeretetet. mely nem osztá
lyozza felebarátjait az istenimádás külső formái szerint, hanem
egy szívvel ölel át mindeneket, kik az Isten törvényei iránti
gyermeki engedelmességben, feddhetlen, tisztaságban élnek,
csak a lelkiesmeretszabadság megvalósulásáért küzdő egyház
tagjai érezhetik a maga teljességében s csak ezek hirdethetik
ennélfogva sikeresen. A vallás hivatott szolgái és minden rendű
és rangú emberek, kiknek lelkében igaz vallásosság felebaráti
szeretet él, mely nemcsak az oltár előtt, hanem a köznapi élet
minden körülméeyei közt istenfiúságot, vallásos életbölcseséget
tanúsít, saját megragadó példájukkal vezérkedve s nemcsak a
szószéken, hanem még inkább a napi foglalkozások közt szün
telenül tanítva nevelve, irányítva minden anyagi költség nélkül
nagy munkát végezhetnek s óriási eredményeket érhetnek el e
téren a nép szellemi és anyagi jóléte érdekében.
A lelkiesmeretszabadság hivei vehetik fel a harcot legtöbb
joggal és a siker legbiztosabb reményével az urhatnámság, fék-
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telenség, szeretetlenség mindazon elszomorító s pusztulással
fenyegető jelenségei ellen, amelyek ma a társadalomban mint
egyke rendszer, polygamia s az erkölcsi törvények iránti tisz
teletlenség sőt anarchia számos fajai lépten-nyomon feltűnnek
s társadalmunk arculatjának emberi vonásait valósággal eltor
zítják.
És nemcsak ahoz van joguk a lelkiismeretszabadság
híveinek, hogy társadalmi úton munkálkodjanak a polgárok jó
léte érdekében. Az az önzetlen emberszeretet, mely a lelkiesmeretszabadság híveinek keblében legtisztább lánggal lobog, s
amely nem az egyház hatalmát, gazdagságát igyekszik gyarapí
tani, hanem az ember üdvének gondjait viseli, hivatásszerű
kötelességükké teszi azt is, hogy figyelmeztető, irányitó befo
lyást gyakoroljanak magára az államhatalomra is, kötelességükké
teszi kivánni követelni a kormánytól, kényszeríteni a kormányt,
hogy a polgárok anyagi s szellemi jólétét a szükséges és egye
dül általa végezhető intézkedésekkel előmozdítani el ne mulaszsza. Képzeljük el, milyen érzelmeket gerjesztünk polgártársaink
lelkében magunk iránt, ha azok közvetlen tapasztalatból győződ
nek meg, hogy nem röppen el előttünk felhasználatlanul egy
alkalom sem, ahol ajkainkat a szeretetlenség minden nyilvánulása ellen, az élelmiszer uzsora ellen, a hatalom minden túlka
pásai eilen, az erkölcsi anarchia ellen és az ember lelki világa
vágyainak kielégítése érdekében megnyithatjuk ! Mennyi hálával
fordul felénk az a polgár, midőn teljes bizodalommal látja, hogy
van olyan erkölcsi hatalom, mely az ő szenvedését átérzi s
annak enyhítéséért tenni is kész.
De hogy szavunknak ez irányban is súlya legyen, ahoz min
denek előtt szükséges, hogy az igaz testvériség saját házunkban
valósúljon meg. Addig, mig kicsinyes felekezeti subtilitások,
, féltékenykedések, hozzánk nem illő kanapépörök, zsolnai secessiók, Zoványi-féle excommunikatiók burjánoznak körünben, nem
nagyon különbözünk azoktól, kik a lelkiismeret szabadságát el
nem ismerve az emberi tekintély előtti föltétien meghódolásban
látják a keresztyénség megnyilvánulását. Ezeket a dudvákat kell
tehát kíméletlenül gyökerestül kiirtani kertünkből és ha a mi
egyházi életünk úgy az ő egészében, mint tagjainak magán
életében tényleg megvalósulása lesz azon elveknek, melyek zász
lónkon ékes betűkkel ragyognak, bizonyos, hogy a szeretet és
ragaszkodás egyházunk iránt bőséges áldozatkészségben nyilvánúi, megszűnnek a kitérések, eltűnnek a reversalisok, osztatlan
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tisztelet környez majd bennünket mindennütt és egyházunk
tekintélye minden kétségen felül áll.
És ehez nem kell semmi hivatalos hatalom, nem kell pénz,
nincs szükség senki pártfogására, nem kell hozzá semmi egyéb,
mint hogy elveink iránt rendíthetlen hűséget és vaskövetkeze
tességet tanúsítsunk.
(Folyt, következik.)

Sass János.

A népiskola az életm entés szolgálatában.
Végzetünk szomorú iróniája, hogy nagy megrázkódtatások
szülik a legéletrevalóbb eszméket, melyek nyomtalanul nem tűn
nek el, hanem a köztudatba átmenve az emberiséget cselekvésre
ösztönzik, az eszme megvalósítására késztetik.
Harz erdőségének pusztulása s az ennek nyomán fakadó
népnyomor lett a madárvédelem megalkotója. Az ököritói sze
rencsétlenség hozta létre a tűzrendészet intenzivebb tanulmányo
zását és sok helyütt a kevésbbé méltányolt tűzoltóság szervezését.
A dánosi rablógyilkosság újból felelevenítette a régóta vajúdó
cigánykérdést. Amerika egyik iskolájának rettenetes tüzveszedelme
foglalkoztatta az egész világ művelt közönségét s megteremtette
az iskolai tüzrendszabályokat. A gyermekhalandóság lesz a pozi
tív életmentés megteremtője nálunk is.
Ahol az emberi élet megmentéséről van szó, ott nemcsak
a család és társadalomnak, hanem az iskolának is ki kell vennie
az őt megillető részt. Mert egy emberélet sokkal fontosabb —
mint tudjuk ezt a P. J. számára irt védőbeszédből is — mint
sem érette mindent elkövetni ne kellene. Mit tehet az iskola az
adott viszonyok között a mentés szolgálatában ? Már a népiskola
11. osztályában tanítjuk, hogy az emberek azért építik a házaikat
egymáshoz közel, hogy szükség esetén egymásnak segítségére
legyenek. Ugyan ez osztályban fordulnak elő az egészségtani
szabályok a beszéd- és értelemgyakorlatokban és az olvasmá
nyokban. Valamint az alsó, úgy a felső osztályokban is kapcso
lódik az egészségtan más-más tárgyakkal; mert — mint a Tan
tervi Utasítás is mondja — a népiskolában nincs helye a tárgy
rendszeres tanításának, hanem a gyakorlati cél kívánalmainak megelelőleg tárgyaltainak az anyag egyes részei.
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Ugyancsak a módszerre vonatkozólag előírja a Tanterv és
Utasítás, hogy a tanító óvakodjék a túlságos részletezéstől,
feledve azonban azt, hogy erre időt nem szán. Mert az egy
tanítós hat osztályú népiskola óratervébe az V. és VI. osztály
számára a természetrajz, természettan, gazdaságtanra összesen
másfél órát ád s mégis azt írja, hogy az V. és VI. osztályban
mind a természetrajzban, mind a természettanban bőven akad
alkalom az egészségtani szabályok közlésére és megértetésére.
Megköveteli a Tanterv és Utasítás az egyszerű kísérleteket,
a jó mintákat és a képek bemutatását. E követelésre Shakespearerel mondhatnók: szó, szó, szó, ami egy radikális tanügyi lap
szerint: maszlag, maszlag, maszlag. Ritkaság számba megy az az
iskola, holy ilyen képek, jó minták láthatók. A transscendentális
dolgok előbbre valók, mint az érzékeltetetés ; az ideális tantár
gyak elnyomják a természettudományok s ezzel együtt csirájában
fojtják el az e tudományokból fakadó józan gondolkodást,
melynek helyét a babona, előítélet és elfogultsák tölti be s
nyer bőséges táplálékot örök szégyenére az e században élő
emberiségnek.
E tantervet mi, néptanítók evangéliomnak nevezzük és tart
juk. Szabad legyen tehát innen az egészségtan tanításának anya
gából az életmentésre vonatkozó részleteket bemutatnunk. Folyó
vízben való fürdés, vizbefulladás esetén életmentés. Ezt a gya
korlat embere úgy értelmezné, hogy a tanító a növendékeivel
fürödni megy a folyó vizbe s az előfordulható szerencsétlenség
alkalmával bemutatja az életmentést, ha elég ügyes és bátor.
Dehogy, dehogy! Ez csak a képzelet szüleménye és a képzelet
játékainak van szánva.
Azt mondja továbbá, hogy a beteg ápolása különösen a
leánytanulókat érdekli s ezzel aztán : gemacht De kórházba,
mint Rousseau kívánja, nem viszik, hol á gondos betegápolást
látná, sebét zokszó nélkül nem képes bekötni úgy mint az
amerikai iskolás gyermek.
A mérgezésekről, melyek igen gyakoriak, megemlékszík a
tanterv, de a mentes módja toliban maradt. Az agy szerepénél
követeli az első segítség megadását: nyavalyatörés, elájulás,
gutaütés, villámsujtás, napszurás és megfagyás esetében. Ennyi
követeléssel szemben feltételezi mindenki, hogy minden iskola
mentőszekrénnyel van ellátva s maga a tanító adja a jó példát,
ő nyújtja — szükség esetében — az első segélyt. Az ájulás,
különösen a tikkasztó forróságban elég gyakori. A tanító első
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segély nyújtása a legprimitívebb módon abban nyilvánul, hogy
az ipsét jól nyakon önti egy csupor vizzel. Ha az orrát beütölték valamelyik tanulónak, kénytelen haza küldeni, vagy a vályú
hoz. Ha egy ujját megvágja, beküldi a tanítónénihez, ha van és
közel lakik.
Mint e szemelvények is mutatják, messze állunk még a jövő
iskolájától, nagyon messze a tettek iskolájától.
E bajokon segíthet a társadalom érdeklődése és áldozatkészsége. És — mint Vaday mondja — amily mértékben érdek
lődik és áldoz a társadalom az iskoláért: olyan arányban képes
az iskola magát hasznossá tenni a társadalom részére.
Valamennyi iskolának szüksége van mentőszekrényre, de
különösen a tanyainak. Jön a kapálás, kaszálás, aratás ideje,
mikor is bőven kijut a pálinka a dolgozó népnek; mert hiszen
tévhit az, hogy a pálinka adja az erőt. Ilyenkor történnek a leg
több végzetes szerencsétlenségek. Hová szaladjon a tanyai nép,
mikor egyetlen megbizható, önzetlen embere, a tanító is tehetet
lenül áll, minden segítő eszköz nélkül. A nagyobb uradalmak
ban a gépészek tanyáról-tanyára viszik magukkal cséplés idején
a mentőszekrényt, hogy szükség esetén az első segélyt megad
hassák.
Megtörtént régebben a nyíregyházi egyik tanyán, ho^y a
gyermekek disznóölösdit játszva agyon égették egyik játszótár
sukat. A kuruzsló tanyai nép marhaürülékkel mázolta körül a
fél holt gyermeket s nem volt sehol semmiféle olaj, mely hűsí
tette volna a kis szenvedő égető nagy fájdalmát. Ez is mutatja
a nyári menedékházak rendkívül nagy fontosságát, melyek léte
sítését a törvény is megköveteli ott, hol több munkásnép lakik,
melynek vezetője, a megfelelő díjért a tanyai tanító lehetne. Nem
lenne azon társadalmi mozgalom sem eredménytelen, mely a
tanyai tűzoltóság szervezését célozza. Az ország számos helyein
hasznos szolgálatot teljesítenek a tanítók a tözoltók között is,
különösen Pestmegyében, hol legtöbbje a tűzoltóság szervezője
vagy vezetője a falu jegyzőjével.
Szabad legyen ez alkalommal a miniszternek 12005 —910.
sz. a. kelt s az iskolai tűzrendészetre vonatkozó körrendeletét a
következő szemelvényekben bemutatnom :
1. Amig a tanuló ifjúság az intézetben tartózkodik, a kijá
ratok le nem zárhatók.
2. Álló fogasok és esernyőtartók, a padlóhoz vagy falhoz
megfelelően odaerősítendők.
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3. Lépcsők és lépcsőházak a ruhák felaggatásával, bútorok
és egyéb tárgyak felállításával meg nem szűkíthetők.
4. Papírhulladékok, szemét stb. külön e célra való, lehető
leg boltozott helyiségben gyűjtendők össze s hetenként legalább
egyszer az épületből eltávolítandók.
5. Tüzriasztásra és próbariasztásra minden intézetben zászló
jelzőkészülék szerelendő fel.
10. Az iskolában a padoknak és összes bútoroknak az el
helyezése olyan legyen, hogy a tanulók akadály nélkül kivonul
hassanak.
11. Testi fogyatkozással biró tanulók mindig közvetlen az
ajtók mellett helyezendők el.
12. Tűzvész esetén, a tanulók teljesen biztos helyre vezetendők — ott a nagyobbak tovabocsátandók — mig a kiseb
bek, felügyelet alatt addig tartandók vissza, mig azokat hozzá
tartozóik el nem kisérik.
13. Ha az intézetben füstszag támadna, akkor az illető füst
tel telt helyiség, ahol a tűz fészkét megtalálták, azonnal lezá
randó s a tűzoltóság minden körülmények között rögtön érte
sítendő.
14. Ezen rendszabályokon kívül még a helyi viszonyoknak
megfelelő külön utasítások állapíthatók meg a tantestület által.
Ezen megállapodáshoz azonban a tűzoltóság hozzájárulása és a
hatóság jóváhagyása szükséges.
Ez óvintézkedésekkel szemben azt tapasztaljuk, hogy az
egyik iskolában a tanteremben vannak a fogasok, a másikban az
előszobában, mely szoba a tanítás kezdeténél lezáratik, hogy
valaki el ne vihesse a ruhákat.
Sok iskola rácsozattal van ellátva s ajtaja legtöbbnyire be- fefé nyílik.
Az emeletes? iskolákban az úgynevezett szükség lépcső
hiányzik, hiányzik a védőkorlát s a lépcsők megszakítás nélkül
futnak le. Nincs ruhatári helyiség és nincs központi fűtés.
Legtöbb iskolában a padok oly botrányosak, hogy nor
mális körülmények között is felbúknak a tanulók, tüzriasztás ese
tén pedig agyon gázolnák egymást. Így tehát a tűzrendészetnek
a mai viszonyok és körülmények között a népiskolákban csak
elméleti értéke, de gyakorlati haszna nincs.
Nézzük már most a fenti körrendeletnek az oktatás és a
gyakorlatra vonatkozó részét.
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A tanév elején, az első három héten belül, a tanulóifjúság
a tanító által kioktatandó az intézeti épület gyors elhagyásának
módozataira nézve.
Minden tanítónak, úgy az általános, valamint az egyes osz
tályokra nézve külön megállapított szabályokat és rendelkezése
ket ismernie kell. és azok szigorú és pontos végrehajtásért
felelős.
A tanulók az osztály szabályszerű elhagyására a tanítók
által gyakrabban külün-külön gyakorlandók, anélkül azonban,
hogy a többi osztályt zavarnák.
A tanulóifjúságnak nyomatékosan és ismételve megmagya
rázandó, hogy, ha valaki az iskolának elhagyása alkalmával,
veszély esetén valamit elveszít, nem szabad e tárgy után
lehajolni, mert különben az elesés és elgázolás veszélye
fenyegeti.
Az egyes osztályoknak kiképzése után kombinált gyakor
latok tartandók. Legelőször a szomszédos osztállyal, azután kettő
vel és így tovább. Végre összgyakorlat tartandó.
Próbariasztások minden iskolában negyedévenként tartan
dók ; ezek közül egy, a tanítók előzetes értesítése nélkül. Az
előre be nem jelentett gyakorlatot a hatóság képviselője
rendeli el.
Az osztályokból és az iskolaépületből való kivonulás —
úgy gyakorlat, mint tűz esetén — előre megállapított harang
jelzés által történik.
A tanító utasítására a tanulók egyenként és a megállapított
sorrendben, az osztályból, felsőkabátok, kalapok és taneszközök
visszahagyásával távoznak. Kivételt e tekintetben csak a téli idő
szak képez, amikor a tanulók — a meghűlést ^kikerülve — téli
kabátjaikat és kalapjaikat is magukkal vihetik.
A tanulók elvonulása a folyósokon és lépcsőházakban is
szintén egyenként és mindenkor csak lépésben történik.
A tanulóknak tiltva van ily alkalommal egymásközt beszélni.
Az indulásnál és kivonulásnál a tanítószemélyzet minden nyug
talanságot, minden tolongást a legnagyobb szigorral köteles
elhárítani. Ezen próbáknál a tanító utasításaival szemben minden
engedetlenség a legszigorúbban büntetendő. Az ifjúságnak tudnia
és éreznie kell, hogy a kivonulások nem játékból történnek.
Nagyon ajánlatos a csoportok minden mozdulatára bizo
nyos vezényszót behozni. A tanító ezen vezényszavakat hango
san és egyformán oly hanglejtéssel adja, mint a tornázásnál. Pl.
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„Vigyázz“, „Fölállni“, „Mindent otthagyni“, „Egy sorba egymás
mögött a folyosón fölállni“, „Csend, senki egy szót sem“, „Előre
— indulj!“
A tanulók előtt a komoly tűzveszélyt nem kell elárulni*
Nekik mindenkor azt kell hinniök, hogy próba van.
Riasztás, illetve kivonulás alkalmával a tantestület egyik
tagja az utcán arra ügyel, hogy az ajtó előtt torlódás ne legyen,
hogy hangos kiabálások ne forduljanak elő, melyek pánikot
idézhetnének elő.
A próbánál, az épület elhagyásakor, a gyermekek egyene
sen hazairányítandók, hogy hozzászokjanak vész esetén felső
ruha, kalap, könyvek nélkül hazamenni és hogy a szülők tudják
azt, hogy vész esetére a gyermekeik biztonsága tekintetében
komoly intézkedések tétettek. Az egész begyakorlás aképen
kezelendő, hogy nevelőhatást gyakoroljon és bizonyos mérték
ben tornaoktató tárgynak tekintendő.
Egy évben legalább egyszer füst mellett tartandó meg a
próba, hogy a gyermekek komoly esetben a füsttől meg ne ijed
jenek és fel ne izguljanak. A gyermekek arra figyelmeztetendők,
hogy orrukat és szájukat zsebkendővel védjék. Zsebkendő híján
a leányok kötényüket, a fiúk kabátják szélét tartják orruk és
szájuk elé.
Az iskola igazgató minden év végén jélentést tesz felsőbb
hatóságának arról, hogy a próbariasztásokat miképen és mikor
tartotta meg s hogy a tanulóifjúságnak az iskolai épületet mennyi
idő alatt sikerült elhagynia.
Ezen óvintézkedésekre való oktatásnak és gyakorlatnak fel
tétlenül nagy érdeke van, mert rendre oktatja s önfegyelmezésre
szoktatja a tanulót, melyre az életben minden körülmények
között mindenkinek nagy szüksége van.
Csak egy a hiba és pedig az, hogy a rendelet az Íróasztalon
készített tervezetből keletkezett s nem a gyakorlatból lett átvéve,
így tehát a gyakorlatnak a rendeletet alaposan meg kell ros
tálnia.
Nem tudom elképzelni azt, hogy a gyermekeik egészségé
ért és életéért annyira aggódó és oly féltő gonddal őrködő szülők
beleegyeznének-e abba, hogy gyermekeiket a tanító télen. —
mert hiszen próbariasztások negyedévenként tartandók — felső
ruha és kalap nélkül irányítsa haza.
E hozzászoktatás igen nagy áldozatokat kívánna, melyre
épp úgy nincs szükség, mint a katonáknak az évekkel ezelőtt
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megtörtént boszniai gyakorlatra, a halálba masirozásra, vagy az
éles töltényekkel gyakorolt próbaháborúra, avagy az egész militárizmusra
Ezek után bemutatom a körrendeletnek a riasztás és kivo
nulásra vonatkozó intézkedéseit.
A tüzriasztás idejét az iskola igazgatója állapítja meg. A
rendelet szerint a tanulóifjúság figyelmeztetendő arra, hogy ilyen
próbariasztások lesznek, de úgy, hogy azok időpontjáról ne
legyen előzőleg tudomása.
Mihelyt a riasztó vagy harangjelzés megszólal, az összes
gyermekek felállanak, tolakodás és lökdösés nélkül a pádból
szépen, rendesen, sorrendben a folyosóra kivonulnak.
Riasztáskor minden osztály tanítója először is siessen arról,
meggyőződni, hogy a folyosók és lépcsők alkalmasak-e még a
kivonulásra. Ha igen, úgy a tanulók könyveik és felsőruháik
hátrahagyásával, zárt sorokban, előre begyakorolt sorrendben és
az előirt utón a szabadba kivezetendők. A kivezetés alkalmával
szigorúan kell felügyelni arra, hogy a folyosón és lépcsőn sehol
tolongás elő ne forduljon.
Ha a folyosókon két osztály találkozik, az alsóbb osztály
bocsátandó előre.
Kivonuláskor a tanító az ajtó mellett áll fel, — amig a
tonulók mellette elvonulnak azután a tanulókkal együtt megy,
azokra felügyel s őket a szabadba, biztos helyre kivezeti.
A tanító csak az utolsó gyermek után hagyhatja el a
helyét.
Kivonuláskor minden osztály a legközelebbi kijárón távozik.
Ha riasztáskor — tűz esetén — a folyosót vagy lépcsőt
már ellepte volna a füst, vagy egyéb okból a menekülés arra
már nem volna lehetséges, akkor a tanulók a tűzoltói segítség
megérkezéséig — betett ajtók és nyitott ablakok mellett — a
tanteremben maradnak, mindaddig, amig a segítség megérkezik,
így nagyobb biztonságban lesznek, mintha a füsttel telt folyo
sókra és lépcsőkre vezettetnének — mely esetben — eltekintve
a tűz és füst veszélyétől, a riadalom kitörése alig volna kike
rülhető.
Riasztás alkalmával a közönséget az iskolaépületbe been
gedni tilos. Ez szükség esetén erőszakkal is megakadályo
zandó.
A riasztó harangok az iskolaszolgák által minden nap kipróbálandók; erről az iskolaigazgató is köteles meggyőződni.
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A felnőtt személyek azzal bizandók meg, hogy riadó ese
1én az összes folyosók szélfogói és egyéb a szaba dba nyíl
ajtók azonnal és teljesen fölnyittassanak. Ennek oly gyorsan
keli történnie, hogy a kivonuló osztályok minden ajtót nyitva
találjanak.
Ezen amerikai izü riasztásoknak nincs valami gyakorlati
értékük; mert a veszélyekben az életfenntartási ösztön a legna
gyobb riasztó.
ügy emlékszem, hogy a Pulszky: Észjogtaná-ban olvastam
Fichte elméletét s a következő példát: Két ember csónakázik.
A rozoga csónakon két ember étete van veszélyeztetve. Az erő
sebb tehát a fajfenntartásra képesebb, megfogja a gyengébbet s
bedobja a tengerbe, hogy egy ember életet megmentsen. Men
nél erősebb az életösztön, annál nehezebb azt megfékezni. A
vizben fuldokló tudta valamikor, hogy a mentő karjait ne fogja
s ne tegye lehetetlenné, mégis az életösztön készteti arra, hogy
oly görcsösen kapaszkodjék s vele együtt pusztuljon. Példát
veszek továbbá a tüzpróbák és riasztások hazájából is, hogy
végezetük szomorú iróniájaként állítsam [a nem rég történt ese
tet, midőn az egyik héten az amerikai újságok nagyban kürtöl
ték a tüzpróbák példás lefolyását, mig a másikon leadták a
vészhirt, hogy egy iskola növendékeinek legnagyobb része
tanítóikkal együtt áldozatúl esett a tűzvésznek. Az életfentartási
ösztön fékevesztetté tette a tanulókat annyira, hogy társaikat és
tanítóikat letiporva, százak lelték ki leiköket.
ilyen amerikat izü dolgokra nincsen szükség, de igenis
tűzbiztos építkezésre, óvintézkedésekre, rendre, önfegyelmezésre
való szoktatásra.
Az említett hiányok az összesnek csak egy parányi részét
képezik mégis igazolják azon állítást, hogy a magyar iskola érzi
a társadalom érdeklődésének és áldozatkészségének hiányát s
egy ország sem fizeti meg a saját társadalmának ily közönyét
oly drágán, — a nép elzüllésével, elszegényedésével s e hon
földhöz való hűtlenségével — mint a magyar. Mentse meg a
társadalom az iskolákat az élet részére s ezek megmentik a
végpusztulástól a népet s éltetik a haza boldogítására, javára s
méltóvá teszik a magyart régi, nagy híréhez, ha nem is a harc
téren, — mert ennek nincs jövője, — hanem a munkszeretetben,
erényekben és a nemes elhatározásokban, ezek fejlesztése és
ápolása által.
Stoll Ernő.
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H árom javaslat.
(Vége.)

II.
A tanítói mellékfoglalkozások díjazása.
M. T. Szakosztály I Édes mindnyájan tapasztalatból tud
juk, hogy tőlünk tanítóktól töméntelen ingyen munkát követel
az állam, az egyház, a társadalom. A magyar néptanító a szónak
teljes értelmében „omnibus,“ mert mindenek igénybe veszik
türelmét, munkásságát. Hogy ez az állapot a jövőben szanáltassék, s a néptanító ép úgy, mint más emberfia, külön mun
kásságáért külön honoráriumban részesüljön: indítványozom,
hogy az evangélikus tanítók országos egyesülete mondja ki a
következő határozatot:
1. A tanítóság iskolán-kivüli munkáját, melyet oktatásügyi,
köz és nemzetgazdasági, továbbá társadalmi téren végez, olyan
értékesnek tartja, hogy nem hajlandó mindezeket tovább ingyen
végezni. A magyar állam, a társadalom és a különféle kulturális
intézmények rendelkeznek olyan anyagi erővel, hogy a tanítóság
értéket képviselő munkásságát, már csak erkölcsi szempontból
sem fogadhatják el honorálás nélkül. Abból az erkölcsi és
anyagi haszonból, melyhez az illetékes társadalmi tényezők a
tanítók munkássága, szolgálatai folytán jutnak, kell, hogy juttas
sanak a tanítóknak is.
2. A tanítók az iskolai munkán kivül eső minden munka
vállalásánál a megállapítandó tarifa alapján szolidárisok legyenek.
Hogy a tarifa tételei betartassanak, azért elsősorban is a tanítóegyesületek elnökei felelősek.
3. A minimális tarifa a következő:
A) Tanítás.
A foglalkozás
neme

T a n ítá s és
m a g á n ó rá k

Magánelméleti órák adása
Láznál:

Egy óra 2 K

Külön órák adása az is
kolában (osztályban) :

Havi 1 K

1 Művészeti tárgyak (zene,
rajz, slöjd, kézimunka) tanitás az iskolán kivül:

Egy óra 2 K

Nyelvek tanítása:

Egy óra 2 K

Jegyzet

Ha legalább tiz növendék
jelentkezik.
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B) Társadalmi egyesületben megbízatásért.
A foglalkozás
neme

D íja z á s

T itk árság :

É vi 300 K

Jegyzőség:

É vi 300 K

K ö n y v tá ro ssá g :

É vi 200 K

S zövetkezetekben:

É vi 400 K

D alárdavezetésért:

É vi 400 K

A nalfabéták ta n ítá s á é rt:

H avi 2 K

Jegyzet

H eti 2 - 3 ó ra i m u n k á é r t: k ö n y 
v e lé s é r t, ü g y v e z e té s é r t, ig a z ’ g á ta sé r t, p é n z ta r o s s á g é r t.

Szem élyenként.

4. Szolgai jellegű munkát a tanító semmi körülmények közt
nem vállalhat.
5. A tarifa a maga egészében közzé teendő a napi és tan
ügyi lapokban. A tarifa ellen véteni nem szabad.
ha a társadalom megszokja a tanító munkáját értékelni,
akkor nem fog előállani oly kérelemmel, hogy a fanítótól ingyen
munkát kérjen és követeljen.
III.
A tanítók szolgálati pragmatikája
Nekünk mindent magunknak kell kezdeményeznünk, kiküzdenünk, felülről azt nem várhatjuk. A modern néptanítóság
joggal elvárhatja s kívánhatja, hogy az ő szolgálatát körülírják,
szóval szolgálati pragmatikát csináljanak. Az a szolgálati prag
matika, melyet meg kell alkotni, annak föltétien szükségessége,
hogy körvonalozza ami tisztviselői minőségünket, a tanító és
tanító között lévő egyenlőséget, ami munkakörünket, ami szabad
időnkkel való szabad rendelkezési jogunkat, polgári függetlensé
günket és iskolánk életének belső világába való irányító hatá
sunkat és végül legjobban fegyelmi ügyeinkben szabad intézke
dési jogunkat. A szolgálati pragmatikára különösen azért van
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föltétien szükség, mert senki sincs annyira kiszolgáltatva — még
ez idő szerint — az ellenőrző közegek szeszélyének — mint a
néptanító. Pláne, ahol a tanítónak nem intelligens elemek is bebekontárkodnak a munkájába (faluhelyen).
Végeredményben tehát a szolgálati pagmatikánák célja az,
hogy az iskola szellemi vezetése a tanító kezében legyen, mint
a magyar ember mondja: *Ú.r legyen a saját portáján,» hogy
róla és nélküle ne határozzanak, hogy a képzettségének s munka
körének megfelelő hely számára biztosítva legyen, magánügyei
hez pedig senkinek semmi köze ne legyen.
Azért határozati javaslatom ez:
Jelentsük be csatlakozásunkat az Országos Szövetség elnök
ségének, hogy a Vll-ik egyetemes gyűlés által a tanítók szolgá
lati pragmatikájára előterjesztett és elfogadott alapmunkát (mely
legújabban külön „Törvényjavaslat“ alakjában is megjelent) —
elfogadjuk.
Perényi Rezső.

A tanítók jogviszonyainak rendezése.
Az ev. tanítók jogviszonyai és anyagi ügyeinek, a nép
nevelés és egyházunk érdekében való, a kor kívánalmainak
megfelelő rendezése tárgyaiban a tolna-, baranya-, somogyi ág.
hitv. evang. egyházmegye három tanítói köre megbízásából az
elnökség alábbi kérelmet terjesztette fel az egyházi főhatósághoz,
melyet tudomásul vétel és az egyházmegyei tanító-egyesületek
részéről való esetleges hozzájárulás céljából egész terjedelmében
közlünk.
Főtisztelendő s Méltóságos Püspök Úr!
Mély tisztelettel alulírott a tolna-, baranya somogyi ág.
hitv. ev. egyházmegyében fenálló: balaton-, mecsek- és sióvidéki
tanítókörök által f. évi julius 8-án Bonyhádon tartott közgyűlésé
ből nyert megbízatás alapján azon tiszteletteljes kérelemmel
bátorkodunk Méltóságodhoz fordulni, hogy említett tanítói körök
nek alábbi kérelmeit az illetékes egyházi főhatóság elé terjesz
teni méltóztassék.
A tanítók népnevelői és oktatói munkálkodásuknak ered-
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ményesebbé tétele szempontjából szükségesnek tartják és ezért
tisztelettel kérik a következőket:
1. Az Egyházi Alkotmány 50. pontját, — mely az egyház
tanács hivatalbeli tagjait sorolja fel, — kérjük kiegészíteni ezzel :
valamint az elemi iskolai tanítók 1—3-ig, vagy, ha többen
volnának az igazgató- és minden 5 tanító után 1—1, a tantestü
let által választott képviselő.“
Mert a kisebb hitközségben, hol csak 1—3 tanító működik,
rendesen úgy is kevés az intelligens elem, kívánatos tehát, hogy
a tanítók bevonassanak az egyház és iskola ügyeinek intézésébe.
Ez tekintélyüket és ezzel munkálkodásuk eredményét is
fogja emelni.
2. A 85. pontjának b) bekezdését, — mely az egyházmegyei közgyűlés hivatalból való tagjait nevezi meg, — tiszte
lettel kérjük megtoldani azzal: „és minden elemi iskolai rendes
tanító.“ — Mert ez is a tanító tekintélyét fogja emelni és így
hivatalos működését eredményesebbé tenni. Amint a mai eljárás,
a mikor lelkész hivatalból tag, a tanító pedig nem, hanem csak
úgy, ha a hitközség esetenként külön képviselőül megválasztja,
— sérti a tanító tekintélyét, ki ma már 8 osztályt végzett tanult
ember.
Kimaradna nevezett pont c) bekezdésének vége: „és az
egyházmegyei tanítóegyesületek egy-egy választott képviselője.“
3. A 112-ik pontjának c) bekezdésénél, — mely az egyházkerületi közgyűlés tagjairól szól, — kérjük ezen módosítást:
„választás alapján az egyházkerülethez tartozó egyház
megyék küldöttei, valamint az egyházmegyei tanítóegyesületek
2—2 tanítóképviselője.“ — így kimaradna e bekezdés mostani
végpontja: „és szabályrendeletileg meghatározandó módon ki
küldött két népiskolai tanító.“
4. A 148. pontot, — mely az egyetemes közgyűlés tagjait
sorolja fel,— kérjük megtoldani egy d) bekezdéssel- „és a kerü
leti tanítóegyesületek, vagy ezek híján, az esperességi tanítóVörök szavazattöbbséggel kerületenként megválasztott 4—4 kép
viselői.“
5. A 168. pont, — mely a zsinat tagjairól szól, — 4-ik
bekezdésénél kérjük ezen módosítást: „az elemi iskolai tanítók
nak egyházkerületenként választott 2 —2 képviselője.“
Ezen alkotmány-módosításokon kívül szükségesnek tartjuk
még, iskoláink korszerű fejlesztése és így egyházunk érdekében,
és tisztelettel kérjük a következő egyházhatósági intézkedéseket:
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I. A tanítóság felmentessék minden lealázó gyámság alól,
minek alapfeltétele, hogy az iskolaügy vezetésében és intézésé
ben neki döntő befolyás biztosíttassák.
II. Az egyházmegyei tisztikarban a tanítóságnak is legalább
egy hely biztosíttassák.
III. Az egyházmegye összes bizottságaiban és a törvény
székben a tanítói és lelkészi tagok egyenlő számban legyenekIV. A kerületi népiskolai bizottságban, valamint a tanító
képesítő bizottságban annyi tanító foglaljon helyet, mint ahány
elkész,
V. A kerület többi bizottságaiba legalább két-két tanító
választassák.
VI. A bizottságok tanító-tagjainak, valamint a tanítók kikül
dött képviselőinek fuvar- és napidíjköltségei ugyanazon pénztár
ból fedeztessenek, amelyből a többi képviselőké fedeztetik.
Mivel a folyó évi tanítói fizetésrendezési törvény nemcsak
a tanítókra, — kivált a felekezeti tanítókra nézve, sérelmes, hanem
iskoláinkra és egyházunkra nézve is hátrányos, amennyiben az
állami tanítók javadalmát kedvezőbben állapítja meg, mint a
felekezetiekét; — a kántori díjat nem választja el a tanítóitól és
így ezen törvény rendelkezései szerint a felekezeti tanítók a
kántori teendőkért, a hitoktatásért és a praeoráns tanítói teen
dőkért díjazást nem fog kapni, mint az államiak, ha ők ilyen
teendőt végeznek; — végül minden fizetésrendezés mai alap
elvét, mely szerint a hosszabb szolgálat nagyobb javadalma
zásra jogosít, — figyelmen kívül hagyta, amennyiben az idő
sebb tanítóknak 1893 előtti szolgálati idejét most sem számítja
be stb. — (Családi pótlék I)
VII. tisztelettel kérjük az egyházi főhatóságot, hogy ezen
sérelmeink orvoslása céljából a magas kormányhoz felterjesz
tendő kérelmünket pártolólag felterjeszteni és hathatós befolyását
latba vetni kegyeskedjék, hogy ezen sérelmeink minél előbb
orvosoltassanak.
Mert ha ez rövid időn belül meg nem történik, az evang.
tanítók szine-java is az állami iskolához fog törekedni és akik
itt maradnak is, — látva a mellőzést, a lebecsülést és érezve a
megélhetés nagyobb gondját és terhét, — kedvetlenül, vagy
épen elkeseredve fogják végezni hivatalos teendőiket. Ez pedig
minden körülmények közt iskoláinknak és egyházunknak csak
kiszámíthatatlan hátrányára fog lenni. Ezért szükségesnek tartjuk,
hogy az egyházi főhatóság a maga hatáskörében is minden
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lehetőt megtegyen ezen sérelmes intézkedések megfelelő módo
sítása érdekében. Ezért:
VIII. Kérjük az egyházi főhatóságot, kegyeskedjék elren
delni a tanítói hiványok revízióját az egész vonalon, mely revizió
alkalmával különíttessék el a kántori praeorans-tanítói díj a tanítói
díjtól és adassék az illetőknek külön tanítói, külön kántori és
külön praeoránsi díjlevél, vagy hivány. (Hitoktatás.)
IX. Tisztelettel kérjük, hogy ezen új hiványokba az amúgy*
is szégyenletes stóla járandóságok ne vétessenek fel, hanem a
kántoroknak a kántori teendők végzéséért minimum : 400 K., —
a levita tanítóknak legalább 600 K. fix fizetés biztosíttasék. Az
így megállapított kántori és levitái fizetés, esetleg még a hitok
tatásért számított díjjal együtt, vonassák le a jelenlegi tanítói
javadalmakból és az egyházi főhatóság teljes erejéből hasson
oda, hogy az így megmaradó tisztán tanítói fizetés egészíttessék
ki a törvényes minimumig államsegéllyel. Az 1813. évi XVI t.-c.
25. §-a pedig hatályon kívül helyeztessék.
X. Mivel általánosan elfogadott elv, hogy a tisztviselőknek
és mindenféle alkalmazottaknak egész fizetése után jár nyugdíja,
nekünk felekezeti tanítóknak pedig az állam csak a tisztán tanítói
fizetésünket számítja be nyugdíjigényünkbe : tisztelettel kérjük az
egyházi főhatóságot, hogy jelenlegi-, illetve az új dijlevelekben
megállapítandó kántori-, levitái-, s hitkoktatói díjazásunk erejéig,
— az alapszabályok megfelelő pontjának módosítása mellett, —
a tanítók is az egyetemes egyházi nyugdíjalapból nyerjenek
nyugdijat.
XI. Tisztelettel kérjük az egyházi főhatóságot, kegyeskedjék
minden erejével a magas kormánynál oda hatni, hogy mi ev.
tanítók is megkapjuk a családi pótlékot, mint az államiak.
Mert ha az egyházi hatóság minden erejével keresztül
viszi, hogy a tanítóságnak ezen a kor- kívánalmainak megfelelő
igényei kielégítést nyerjenek, ezzel csak szorosabban fogja a
tanítókat magához fűzni és eléri azt, hogy a tanítók, tekintélyük
emelkedése mellett, örömmel és minden erejükből fognak mun
kálkodni ezután is evang. tanügyünknek minél magasabb szín
vonalra való emelésén és így egyházunk érdekeinek minél
inkább való előmozdításán. — Végül:.
XII. Tisztelettel kérünk az iránt is intézkedést, hogy evang.
elemi iskoláinkban is, a törvény értelmében, mindenütt az egyik
anító (az idősebb) az igazgatói teendők ellátásával megbizassék,
illetve minden iskolánál igazgató tanító választassák és részére a
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örvényile'g megállapított díjazás szintén biztosíttassák, — lehető
leg új államsegélyből, vagy, ennek elnyeréséig, — az adócsök
kentő államsegélyből,
Ezen tiszteletteljes kérelmeinknek az illetékes egyházi fő
hatóság elé juttatásáért, valamint népoktatás- és nevelésünk
érdekében való kegyes meghallgattatásunkért ismételten esedezve,
maradtunk:
a tolna,- baranya,- somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye
három tanítói köre megbízásából és nevében megújítva kérel
münket
Főtisztelendő s Méltáságos Püspök Úrnak
Paks, 1913. julius 20.
alázatos szolgái
Hoffmann Ákos
Haiszer Henrik
megbízott jegyző.

megbízott tan. egyl. elnök.

Nemcsak a Tanítóságnak, evangélikus egyházunknak is
nagy halottja Péterfy Sándor, a pándorfalui remete, a tanítók
atyja, a nagy emberbarát.
Magyarország egész tanítósága hálás emlékezettel zárta
szívébe az ő nevét, mert az ő nagyon szerető szíve sem tudott
személyválogató lenni és egyforma melegséggel ölelte magához
mindazokat, akik hozzá fordultak jótanácsért, pártfogásért és
segítségért.
^ A megfeszített munkásságával sokat kereső, de jótékony
ságához mértan mégis szerény viszonyok között élő fővárosi
evangélikus tanító, mint egykoron Jézus Krisztus öt kenyérből
ötezer embert megelégített, ő is a kevésből ezreken tudott segí
teni és másként is krisztusi lélek lakozott benne.
Büszkén vallja őt hazánk egész tanítósága a maga sorában
a legelsőnek, üdvös alkotásai között az Eötvös-alap és Tanítókháza megteremtőjének. Méltó büszkesége ő ezekért Egyházunk
nak is, a melynek kebelén nevekedett és jóleső büszkeségünk
nekünjí, az Evangélikus Tanítóságnak, mert hiszen a mi soraink
bólszülőföldje, a nemescsoói és azután a nagygeresdi evangé
likus iskolák egyszerű falai közül, s a soproni evang. tanító-

képőből *) került a győri, majd a budapesti evangélikus iskolák
tanítói székébe s ez utóbbinak igazgató-tanítójává, majd a-C
sugárúti állami tanítónőképző tanárává lön.
Már 1856-ban, tehát 15 éves tanítósegéd korában azt irta
róla a vasmegyei esperes iskolalátogató a „Vasárnapi Újságá
ban, hogy kiváló jeles eredményt ért el növendékeinél a maga
is fiatal tanítóbojtár.
Még nagyobb volt ő azonban az egyesületi életben, a
tanítók közös érdekeinek előbbrevitelében és kihívásában; az
1870-iki Egyetnmes Tanítógyülés szervezésében már vezérszere
pet visz. Legnagyobb és legáldásosabb tevékenységét pedig az
„Eötvös-alap“, ezen tanítói segélyegyesület megteremtése körül
fejtette ki, melynek létesítéséhez; az Egyetemes tanítógyülés
Naplójának szerkesztéséért nyert 200 forint tiszteletdíjának fel
ajánlásával elsőnek járult szeretetadományával.
Még jellemzőbb talán, igaz kartársi szerető szívének meleg
ségére és fáradhatatlan törekvéseire, amellyel addig is, amíg
az Eötvös-alap tanítókházai fölépültek, kedélyes rábeszéléssel,
sók-sok utánjárással egy-egy szegény, szorgalmas, egyetemen
tanuló vidéki tanítófiút — evangélikust, reformátust, kaiholikush
izraelitát, — egy-egy jómódú fővárosi vendéglősnél étkezésre
elhelyezett, hogy lehetővé tegye tanulmányainak ^elvégzését. És
ezt cselekedte százakkal és ezenkívül hány tanítói özvegy és
tanítóárva könnyeit szárította föl ez a nemes szív — a maga
kényelmének feláldozásával,' a maga adományával és ha ez nem
futotta, a könyörületes szívűek megindításává!.
Egyházának hű fia, a felekezeti és állami iskola egyenjogú
ságának lelkes harcosa, gyermeklelkű tankönyviró, nagy peda
gógus is volt Péterfy Sándor. Csodálatos, azért még őt sem
tudta egyházkormányzatunk a maga iskolai ügyeinek vezetésében
kellőleg foglalkoztatni, még az ő nagy alkotó paedogiai képességeit
sem siettek gyümölcsöztetőleg igénybe^venni EgyetemesEgyházunk 1
Áldásos életét, mint a lassan nyugvó nap, mindegyre hal
ványuló fénysugárzással, de mindvégig forró érdeklődéssel sze
retett Eötvös-alapja és a Tanítók-Háza iránt a mosonmegyei
Pándorfaluban fejezte be 1913 augusztus 10 én. Ide, ebbe a kis
határszéli faluba költözött végnyugalomra évekkel ezelőtt, mert
nem kereste ő soha a maga dicsőségét, hanem mindig a mások
boldogságát s amikor már nem tudott segíteni, nem tudott és
*) Az 18ö0—61. iskolai évben a soproni tanítóképzőben mint segédtanár
s működött. Szerk.
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nem akart tehetetlen szemlélője lenni mások nyomorúságának és
szenvedéseinek a főváros ezerféle zajos forgatagában.
j_ Haláláról a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának elnök
sége a következő gyászjelentést küldte szét: „Péterfy Sándor,
az Eötvös-alap’ megalapítója, a magyar tanítóság atyja pándordorfalui magányában meghalt. Nagy halottunkat Budapestre hozat
juk s a kerepesi-úti köztemető halottas házából, a székesfőváros
adományozta díszsírhelyen fogjuk eltemetni f. hó 14-én, délelőtt
11 órakor. A magyar tanítóságnak szentelte egész életét, szivének
minden dobbanása a mienk volt; tehát legyen méltó a mi gyá
szunk is az O nagy nevéhez. Tanítótestvéreink közül aki csak
teheti kisérje el utólsó útjára a mi jóságos Péterfy apánkat!“
És nagy részvéttel, kegyeletes sorokkal emlékeztek meg a
fővárosi napilapok is kivétel nélkül a tanítók tanítójának elhunytáról.
S a szerény falusi tanítói lakokból és minden tanító otthonból
szomorú bucsufohászok, hálás megemlékezések, virágszálak és
díszes koszorúk sokasága kisérték utólsó útjára jó Péterfy apánkat.
A mi, az Evangélikus Tanítók koszorúja sem hiányzott a
többiek közül,*) kegyelettel helyeztük el azt néhány búcsúszó
kíséretében nagy halottunk lábainál, akik országos egyesületünk
elemi iskolai szakoszt. képviseletében a közel vidékről ravatalánál
megjelentünk. Még a halál fagyos keze sem torzította el szent
Öregünknek jellegzetes jóságos arcvonásait ott az érckoporsó
üveg szemfödele alatt. Egyenként léptünk föl díszes ravatalának
lépcsőemelvényére, hogy mégegyszer láthassuk Példaadónk örökre
lezárult szemeit, örökre elnémult ajkait.
Szakadt az eső és még is megtelt a nagy épület a főváros
ból, a közel és távol vidékről összesereglett tanférfiakkal, tanító
nőkkel, előkelőségekkel, jóbarátokkal és hálás megemlékezőkke]
s a tanítóegyesületek kiküldöttjeivel. Felhanhgzott azután .szomo
rúan és mégis vigasztalóan a Deáktéri evangélikus egyház arany
szájú lelkészének Raffay Sándornak búcsúztató temetési beszéde.
És utána a sírnál a főváros minden jóért és nemesért lelkesedő
polgármesterének dr. Bárczy István ő méltóságának, mint
az Eötvös-alap elnökének keresetlen és mégis sziveket átjáró
méltatása csalt könnyeket szemeinkbe. — Moussong Géza, az
Orságos Szövetség, Szombathelyi György a Magyarországi
Tanítók Árvaháza képviseletében és Tuba Károly, a fővárosi
költő tanító, saját költeményével intéztek még meghatóan bucsú*) Az alma mater, a soproni evang. tanítóképző koszorúja sem hiányzott!
Szerk.

-
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szavakat a nagy halotthoz és végre régi jó szokás szerint min
denki egy marok földet szórt annak sírilakása fölé, a kit nem
csak magasztalni, de követni is kötelességünk !
Virágos koszorúk ne hervadjatok el sírja fölött, akinek oly
melegen érző szív dobogtatta kebelét, mely egy ország egész
tanítóságát hálára és emlékezésre kötelezi. Ne hervadjatok el
addig, amíg ez a hála és elismerés a díszhalom fölé kőbe vésett
betűkkel nem hirdeti hosszú időkre: hogy Péterfy Sándort meg
érdemelte és megértette a magyar Tanítóság!
Alexy L ajos

Tem etőben.
Nem sírni járok a temetőbe, '
Jó helyen van itt fiam lányom.
A kíntól gyötört harmatgyönge testnek
Oly balzsam itt a pihentető álom.
A hiven ölelő anyaföldtől
Nem kérem vissza fiam lányom :
Én itt a holltak lakta tér fölött
A szívnek „felsőbb iskoláját járom“
Óh vajha minél többen eljönnétek !
S figyelnétek itt mire tanítanak ?
S észlelnétek majd miként húlt peregve
Itten a szívről a rajt uralgó salak.
Mert gyémánt a s z í v s ezt tisztítani
Csupán csak önnön porával lehet.
Alig hinnétek a fülnek, néma helyen
Fogékony kebel mily leckét vehet.
„Jómra lön nékem, hogy megaláztál Uram.“
S adtál érteni titkos nyelveken,
Óh, mindegy most már szent megnyugvással
Földön, föld alatt lenni énnekem ...........
Ipolyvece

Bedőkné Szabó Hermin.
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É s mégis —~
Ha közgyűléseink tárgysorozatait végig olvassuk, legyen az
Dunán tűi vagy innen, egy általános főjellemvonás bennük az,
hogy pedagógiai, társadalmi — szóval kulturális thémákkal igyek
szünk egymást felvilágosítani. Szó sincs róla, az volna a leg
ideálisabb helyzet, ha magunk bajait nem kellene felhozni s min
den időnket még a gyűléseken is a kultúrának szentelnénk. De
hát nem így van, mert sok a baj. Mégis a magunk érdekeiről
csak imitt-amott esik szó. Régi húron fekszik már e tényállás,
panaszkodtak is sokan, ostoroztak is elegen, de hiába. A sok
cséplés után maguk jöttek rá a cséplők, hogy mag nem jön ki
a kalászból. Tudom, hogy a következő esettel nem sokat hasz
nálok, fő az, hogy ne ártsak.
,
Vizsgáztat a tanító a faluban, arra érkeztem meg én is.
Csak a régi viszonyokkal vagyok ismerős, az emberek közül kevés
sel. Ezek között van a tanító is. Az iskola elé érve, látom, hogy
minden a régi. Rozzant a kerítés, rongyos a kapu. Mifelénk már
szállóige az, hogy ami rossz, arra azt mondják — felekezeti. A
kis kapun lehetetlen bemenni, mert belülről rúddal van meg
támasztva s megbolygatni nem tanácsos, mert könnyen ajtóstul
rohannék "be. Nem volt más hátra mint kopogni. Erre meg
jelent egy bácsi, a támasztékot kiemelte és én bejuthattam. Az
udvaron egy kőrakás mellett három iskolaszéki tag beszélget,
mellettük a kurátor. Mind a négyen jól táplált atyafiak. A tanító
helyzetéről beszélgetnek éppen, de nem tudnak semmi okosat
kitalálni. Majd bekísérnek a tanterembe. Ott is látom, hogy min
den felszerelés még mindig — felekezeti. De a gyermekek azért
tudnak. A tanító kellemes modora, ügyes katekizálása minket is
leköt. Látni való, hogy a tanítás terén nem tucatember. Végül
következett egy beszéd a hívekhez, gyermekekhez. A tanítónak
gratuláltunk. De a vizsga faluhelyen nemcsak arra jó, hogy számot
adjunk a munkáról. Arra is jó, hogy a tanító kipanaszkodja
magát. Mi részvéttel hallgattuk: honnan jött, mikor nősült, mi
volt a hozomány, hány gyermek apja stb. és hogy minden reggjel
három órakor kel. Nyolcig mezei munkát végez, azután bemegy
iskolába. A múlt ősszel foglalta el állását — üres földeket talált.
A termés az özvegy tanítóné-é lett. Van államsegélye, de abból
nem kap, csak 40 koronát, a többit visszatartják nyugdíjra. Ez
a 40 korona mindene. Ebből tartja fenn magát, gyenge feleségét,
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Tiárom sovány kis gyermekét — meg beteg anyósát. Havonta
40 korona. Ezért fekszik le későn és kel korán. Nézem a kezét
— nagyon megdolgozott. Nézem a ruháját, öreg hosszú kabát.
A pantallója csíkos, az sem új már. A gyermekei azért vígan
játszadoztak. Egy-egy vizsgái falatot nyújt nekik az anyjuk. Az
is vékony, sápadt asszony. De nagyon kedves. A karján a leg
kisebb gyerek, vele együtt jön-megy, hogy a vendégeknek szí
veskedjék. Szegénynek jól esnék egy pár heti pihenés. Mondja
is, hogy nem úgy nézett ő ki valamikor. Az ura bele-bele bámul
a nagy semmibe, alig látszik észre venni, hogy ott vagyunk.
Talán arról gondolkodik, hogy holnap mit esznek majd a gye
rekek, vagy nem így gondolta ő ezt — valamikor.
Fölkeltünk a gazdagon terített asztaltól s búcsút mondtunk
a szegény háznak. Jól esett, hogy elmenőben megajándékozhattuk
a gyermekeket.
Hetek múlva tanítói gyűlésre mentem. Egy sápadt szőke
tanító örömmel integet felém — kopottas külsővel az én sze
gény kollegám. De honnan ez az öröm, az a víg mosolygás?
Oda megyek és mellé telepszem. Mindketten a közgyűlési te
remben, a zöld asztaltól jó távol. Ő kezdi meg a beszélgetést:
Hát eljöttél?
El, hisz’ így beszéltük meg.
Az elnök múlt évi jelentését olvassa éppen. Ezalatt beszél
gethettünk lassan.
Hogy mint vagy édes Öregem, mi újság odahaza?
A mosolygós arcot nem láttam többé. Most tudtam meg,
hogy az imént csak a viszontlátásnak örült.
Hagyd el — volt a rövid válasz.
iMégis.
A helyzetem nem javult. De ez még a legkisebb baj volna,
Tia egészséges lenne a feleségem. A minap voltam vele a város
ban az orvosnál. A szekér is összerázta, alig vánszorog szegény.
A kis babát is el kellett választani.
Hogy?! mért nem h i v a t t a d az orvost — kérdeztem.
A feleletet már nem hallottam, mert nagy éljenzés zúgott
végig a termen. Az elnök jelentése véget ért. Mondtak még
valamit a jelentés után, de én azt nem is hallottam. Lehet, hogy
magamban sokáig godnolkoztam. Nem tudom mi rázott fel me
rengésemből, csak azt vettem észre, hogy egy lelkészünk beszél
a magyar pap és tanító szociális kötelességeiről. Minél tovább

— 386

haladt az előadásban, annál kinzóbb volt visszaemlékezni a havi
40 koronára, meg a hat hónapos csecsemőre.
Az előadó nagyon szépen folytatta: Mert főleg a magyar
tanító kezeibe van letéve nemzeti kultúránk, társadalmi fejlő
désünk minden szála. Csak akkor lesz társadalmilag Képzett az
országunk, ha lesz egészséges gondolkozású népünk. Milyen vi
gasztaló, mennyi boldogító érzés van abban, amikor a tanító
visszatekinthet a múltba s látva a jelent, élvezi kultúrális mű
ködésének gyümölcseit. Ez megnyugtató, ez mindent pótol. Alakít
suk meg tehát községeinkben az ifjúsági egyesületeket, de ne
a régi módok szerint, hanem kezdve legelői — mint az épület
fundamentumát — a konfirmáltakkal. A serdülő ifjúságot zárjuk
ki, azok egy ily építkezésnél nem sokat használnak. Nevel j ü n k tagokat az egyesületnek. A hatodik osztályt elvégzettek
pedig köteleztessenek a belépésre.
A beszéd nagyhatású volt. A hozzászólások buzdítok. Ügy
szeszerettem volna én is beszélni, de sajnos — nem igen értek
hozzá. De jobb is így. Bizonyos, hogy nem párhuzamos, hanem
egymástól távolodó vonalakat fedeztem volna fel.
A gyűlésről hazamenet, inkább keseregve, mint komolyan
kijelentve azt jegyeztem meg: most haza mégysz, otthon találod
a szegénységet, de ifjúsági egyesületet alakítani a 12 évesekből
— eine felejts.
Elértette-e a részvétet vagy nem, elég az hozzá, hogy mint
aki már megtört lélekben, azt mondja szelíd hangon:
— Megpróbálom.
S r a m k ó Ká l má n .

Egyesületi

élet.

A tolna - baranya som ogyi ág. h. ev. egyházm egye
kebelében fennálló »Balaton-, Mecsek- és Sióvidéki evang. tanítói
körök f. évi julius hó 8-án Bonyhádon tartott gyűléséről.
J e l e n v o l t a k : Ember János baranyai kir. tanfelügyelő,
Koritsánszky Ottó hírlapíró, Wikkert Lajosné, Dessaules Irma,.
Szabó Etelka, Weil Endre, Muhi János, Schád János, Pető János,
Grieszháber Ödön, Színi Márk, Hoffmann Rudolf, Grűnwald
József mint vendégek és a 3 kör tagjai közül hatvanegy tanító.
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Haiszer Henrik megbízott elnök megnyitó beszédében han
goztatja a nevelés és oktatásügy fontosságát. Ezután meleg
szavakkal üdvözli a megjelent vendékeket és különösen Baranya
vármegye kir. tanfelügyelőjét, a tanítóságot pedig együttérzésre
és összetartásra buzdítva az összes tagok üdvözlése után a köz
gyűlést megnyitja.
1. Knabel Vilmos gyakorlati tanítást tart a 111. osztály növen
dékeivel a lakóhely ismertetésből.
A közgyűlés nevezett tagtársnak sikeres előadásáért köszö
netét szavaz.
2. Péter Sándor a Mecsekvidéki kör elnöke jelenti, hogy
Laub Sándor ny. tanító, ki 53 évig működött az egyház szolgá
latában nem rég elköltözött az élők sorából. Haiszer Henrik
sióvidéki köri elnök jelenti, hogy Schäfer Mihály volt kistormást
ev. tanító az idősebb tanítói gárda egyik legjelesebb tagja a
múlt évben elhunyt. Jelenti továbbá, hogy Porkoláb Gyula,,
pécsi lelkész felkérte, hogy tenne lépéseket, hogy Jany Rezső,
pogányi beteg kartársunk valamely, szanatóriumba felvétessék.
Fáradozása eredményre vezetett, amennyiben Janyt 3 havi ingye
nes gyógykezelésre a gyulai szanatóriumba felvették. A viszonyok
másképpen alakultak és nevezett beteg kartársunk mégsem mehe
tett el a szanatóriumba. Haiszer H. ajánlja, hogy nevezett egye
sületnek nyilvánított jóakaratáért köszönet szavaztassék, beteg kartársunk részére gyüjtsünk a magunk körében némi összeget és
Írjunk föl Méltsg. püspök urunkhoz, hogy az egyházkerület nyúj
tana néki valami segélyt.
Mind a három kör megkapta „a kér. ének és zene-pártoló
egyesülettől“ az új korálkönyvnek 1— 1 példányát leendő kiosz
tás végett. A sióvidéki kör elnöke Pálfa ev. gyülekezetének, a
mecsekvidéki kör elnöke a mucsfai II. sorszámú tanítónak juttatta
a korálkönyvet, a balatonvidékiek elnöke még nem volt abban
a helyzetben, hogy azt kioszthatta volna.
A közgyűlés az elnöki jelentést tudomásúl veszi azzal,
hogy Laub S, és Schäfer M. az egyházmegyei tanítói kar
volt két kitűnő tagja elhunyta feletti részvétét jegyzőkönyvé
ben megörökíti. — A József kir. herceg szanatórium egyl.nek köszönetét mond. jany kartárs részére való gyűjtéssel
Kiss Sándor, bonyhádi kartársat bizta meg.
3. Fanzier J. nekrológot olvas fel id. Schäfer M. felett.
A közgyűlés a szépen megirt munkálatért köszönetét
fejezte ki.
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4. A három kör tagjai megalakítják az egyházmegyei tanítóegyesületet; az eddigi köröket föl nem oszlatják.
5. „A folyó évi tanítói fizetésrendező törvény sérelmei“
cimen előadást tart Coriáry J., kismányoki kartárs. Sérelmesnek
találja az új törvény következő rendelkezéseit:
a) nem osztotta be a tanítókat az állami tisztviselők fizetési
osztályaiba ;
b) különbséget tesz felekezeti és állami tanító között;
c) az előbbi törvényeknek, korpótlékokra vonatkozó ren
delkezéseit hatályon kivül helyezi ;
d) az idősebb tanítóknak az 1893. év előtti szolgálati éveit
nem számítja b e ;
e) a tanítói fizetést nem különíti el a kántoritól;
f) az egyik fizetési osztályból a következő osztályba való
átlépést nem csak szolgálati idejétől teszi függővé, hanem minő
sítéséhez köti;
g) felelekezeti tanítóknál nincs szó igazgatói dijakról. Mind
ezen sérelmek megszüntetése végett javasolja, hogy
1. a tanítóság szintén még fokozottabb erővel folytassa
jogainak kiküzdéséért a harcot;
2. mondja ki a közgyűlés, hogy továbbra is fenntartja a
VI1. egyetemes tanítógyülésnek a tanítói fizetésrendezésre vonat
kozó határozatát, sürgesse a törvénynek ily módon való módo
sítását és a minősítés megszüntetését.
3. Megkeresi a hatóságot, hogy minden egyházközségben
— az 1913. évi törvény értelmében a tanítók egyike kinevez
tessék igazgatónak és köteleztessenek a gyülekezetek, hogy az
állami iskolákban megállapított igazgatói dijat szintén adják ki.
A közgyűlés a minősítésre vonatkozó pont kivételével az
egész javaslatot elfogadja és kimondja, hogy az egyházi ható
sághoz, valamint a „Tanítók országos Szövetségéhez“ felterjesz
tessék.
6. Tomka Gusztáv tanügyi esperes úr átveszi az elnöklést
és felkéri az egyesületet, hogy a zsinatra beküldendő tanító
képviselő megválasztását illetőleg tanító egyesületeink is intéz
kedjenek.
Az egyesített körök közgyűlése szavazatát egyhangúlag
Sass István súrdi tanítóra adja.
7. A kántori fizetésrendezésre vonatkozólag Hoffmann
Samu a következő javaslatot terjeszti elő:
a) Mondja ki a közgyűlésünk, hogy az 1913 évi XVI.
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t.-c. 25. §-ban foglalt intézkedéseket a kántortanítókra nézve
sérelmesnek találja, azért mindaddig fog küzdeni, míg a sérel
meket orvosolják. Továbbá kérje az egyházi tagságot,
b) hogy a tanitói hiványok revízióját rendelje el, ezen
revízió keresztül vitelénél adassék a kántortanítónak külön tanítói
és külön kántori hivány;
c) hogy ezen új hiványokba az amúgy is szégyenletes
stóla járandóságok ne vétessenek föl, hanem a kántornak mini
mum 400 K., a levitatanítónak azonban a kántori és levita teen
dőkért legalább is 600 K. fizetés biztosítassék.
d) Mondja ki a közgyűlés, hogy felterjesztést intéz az egy
házmegyei elnökség útján a kerületi és egyetemes közgyűléshez,
melyben kéri, hogy teljes erejével hasson oda, hogy az 1913.
t.-c. 25. §. a törvényből töröltessék, avagy hatályon kívül helyez
tessék, vagy pedig módosítassék akkép, hogy a fizetéskiegészí
tést élvező tanítóknál a kántori illetve levita jövedelem ne szá
míttassák a tanítói fizetésbe, hanem az egyesített kántortanítói
fizetésből legalább 400 K. illetve 600 K. minősítessék kántori,
illetve levitái fizetésnek és az így megmaradó tisztán tanítói fize
tést egészítesse ki az iskola fenntartó államsegéllyel törvényes
minimumra.
e) kérje meg az egyesület az egyházmegyei közgyűlést,
hogy a kántor és levita tanítók ebbeli kérelmét, miszerint kán
tori és levitái illetményük erejéig s megfelelő nyugdíj járulékok
fizetésének kötelezettsége mellett a lelkészi nyugdíjintézetbe fel
vétessenek, úgy a kerületnél, valamint az egyetemnél támogassa.
A közgyűlés az egész javaslatot elfogadja és felter
jeszti az egyházmegyei és kerületi közgyűléshez.
8. Az egyházkerületi gyűlésen leendő képviselettel Szórády
Dénes és Héricz Sándor lettek megbízva.
9. Az egyházmegei közgyűlésre kiküldöttek: Haiszer Henrik,
Schmidt József, Hildebrandt Miksa és Hoffmann Ákos.
10. A nyugdíj ügy revíziója. Dächert Jakab 23 pontból
álló javaslatot terjeszt elő. E pontok közül különösen kiemel
kedik a z :
1.
A nyugdíjintézetbe való felvétel hivatalból, azonnal a
hivatalba lépéssel történjék, korra való tekintet nélkül.
4. A törvényesen megállapított lakbér számítassék be.
12. Ki 5 éven belül válik munkaképtelenné, legnagyobb
nyugdíjigényének 50%-t két éven át kapja.
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14. Ha 5 éven belül hal meg a férj, az özvegy végkielégí
tésül férje által kiérdemült végkielégítés teljes összegét kapja.
15. A gyermekek az összeget megillető segélynek V4-ét
kapják gyámpénzül.
21 A nyugdij-alap kezelésénél a tanítóság képviselői is
nyerjenek befolyást.
23. Az évi számadás tétessék évenkint közzé a hivatalos
lapban.
23. A nyugdíj törvény legalább minden 10 évben revideáltassék.
A közgyűlés a 23 pontból álló javaslatot elfogadja és
felterjeszti az egyházi hatósághoz és az „Orsz. szövet
séghez.“
11. Szauerwein J. „A tanítók orszg. jogvédő bizottságának
szervezéséről és a tanítói mellékfoglalkozások tarifájáról“ tartott
előadást a közgyűlés nagy tetszéssel fogadja. Az egyes pontokat
változatlanul elfogadja.
12. „A tanítók szolgálati pragmatikája“ cím alatt felolvasást
tart Pflug I. Minthogy a nagy gonddal összeállított munka több
oly javaslatot tartalmaz, mely javaslatok mélyreható változások
keresztülvitelét célozzák, az egyes pontokat csak általánosságban
tárgyaltuk, a részletekre majd a jövőben térünk.
Pflug 1. munkáját köszönettel fogadja a közgyűlés.
13. „A tanítók képviseltetése az egyházi kormányzat vala
mennyi fokozatán“ cím alati Knabel V. tartott nagy tetszéssel foga
dott előadást.*)
Az egyesület a javaslatot maga egészében fejtegetésekkel
együtt elfogadja és magáévá teszi. Knabelnek pedig nagy gond
dal összeállított munkájáért köszönetét fejezi ki.
14. Az egyes körök múlt évi számadásai rendben vannak.
Tudomásul szolgál.
15. „A tanterem és a tanítás egészségügyi szempontból“
cím dolgozatot felolvassa Knabel V. Mivel Knabel ezen'munkája
több ivre terjed, máskülönben az idő is nagyon előrehaladt és
mivel a szerző ezen munkája rövidesen sajtó alá kerül és így
alkalma lesz minden kartársnak olvasni, az egyesület fenti munká
jának csak a lényegét kívánja meghallgatni. Azonban e vázlatos
felolvasásból is világosan észrevettük, hogy e munka sok szép
*) Javaslatait múltkor már ismertettük, itt nem volna helyén azokat meg9 átélni ! Szerk.
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és tartalmas gondolatot rejt magában, és ép azért bátran ki mer
jük mondani, hogy minden tanítói könyvtárban méltán helyet
foglalhat.
16. Mendöl Ede, Rédei Károly, nagykárolyi ev. lelkész
„Bibliai történetek“ cimü engedélyezett tankönyvét ismerteti.
•
Az előterjesztett ismertetést az egyesület köszönettel
tudomásul veszi.
17. Haiszer Henrik az „Eötvös alap“ előnyeit festi és kéri
az egyházmegye tanítóit, hogy kiki a saját érdekében lépjen
ezen áldásos egyesület tagjai sorába.
Az egyesületet a közgyűlés megbízásából, egyelőre csak
ideiglenesen, Haiszer Henrik vezeti.
Elnök végül az egyesület nevében köszönetét fejezi ki a
közreműködött kartársaknak, a helybeli lelkész úrnak a temp
lom átengedéséért és az istentisztelet vezetéséért*) a „Protestáns
körnek,“ hogy a közgyűlés megtartására a kör helységeit áten
gedte és a helybeli kartársaknak szíves fáradozásaikért.
Hács.
W allner Gyula.

A vasi felső evang. egyházm egyei tanítóegyesületnek
1913. julius 8 án Felsőőrött tartott rendes közgyűlésének jegyző
könyvéből.
1. Németh Ferenc egyes, főjegyző olvassa fel értekezését:
„Br. Eötvös József emlékezete.“
2. Karner Frigyes elnök olvassa a múlt egyesületi évről szóló
jelentését. A közgyűlés az elnöki jelentést köszönettel tudomásul
veszi. Hálás köszönetét fejezi ki az egyházk. t. c. segélyalapnak,
mely egyik beteg kartársunk segélyezésére 125 K. szavazott
meg. Az egyházm. közgyűlés által segélyegyesületünk részére
megszavazott 200 K. segélyt hálás köszönettel veszi. Midőn egy
részről fájdalommal veszi tudomásul nt. Ziermann Lajos alperes
úrnak távozását, addig másrészről őszinte örömének ad kifejezést
afelett, hogy a soproni gyülekezet egyhangúlag őt hívta meg
egyik megüresedett papi állására. Egyesületünk iránt tanúsított
jóindulatáról és áldásos egyesületi munkásságáról mély hálával
és szeretettel emlékezünk meg és kívánjuk, hogy a jó Isten
*) Hát azért külön köszönet jár, hogy a templomot evang. tanítóegyesület
tagjai isteni tisztelet céljaira használják ? Szerk.
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áldása kisérje munkáját új működési helyén is. Hanvai János
kukméri, Laschober Samu felsőujlaki tanító és mindkettő a IV.
kör volt elnöke, továbbá Müller Ferenc vasdobrai tanító hosszú
és sikeres hivatali munkálkodás után nyugalomba vonultak;
tiszta szívből kívánjuk, hogy sokáig élvezhessék testi-lelki épség
ben a jól megérdemelt pihenést. Örömmel értesülünk, hogy
Mentsér község Brunner János tanító részére meleg ünnepélyt
szerzett ottani 50 éves pályafutása alkalmából; örömmel és sze
retettel üdvözöljük mi is ez alkalommal munkában megőszült
kartársunkat, úgyszinte Aikelin Vilmos alsólövői kartársat 40 évi
jubileuma alkalmából; további munkájukhoz is erőt és áldást
kívánunk. A múlt évi jegyzőköny IV. pontjával kapcsolatban
Karner József a német olvasó könyv szerkesztésével megbízott
kartárs kijelentette, hogy mivel a német olvasásra nagyon kevés
idő jut, s így új olvasó könyvet kiadni nem érdemes, a szerkesz
téssel járó munkálatokat abba hagyta, amiért az egyesület ezen
tárgy fölött napi rendre tér.
3. Elnök felhívja a közgyűlés tagjait, hogy a folyó évben
Kőszegen tartandó egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő két
tanítóképviselőre adják le szavazatukat.
A beadott 40 szavazat mind Sass István surdi tanítóra és
Koczor Márton alsósági tanítóra esett.
4. Elnök előterjeszti ft. Püspök úrnak 2760. sz. leiratát,
melyben az egyesületet felhívja zsinati képviselő választására.
Elnök átadja az elnöklést nt. Stettner Oyula főesperes úrnak
a ki felolvasván az egyházi alkotmány ide vágó §-át felszólítja
a közgyűlést nyilatkozatra, kit kíván zsinati képviselőnek meg
választani. A közgyűlés egyhangúlag Sass István súrdi tanítóra
adja szavazatát.
5. Az Orsz. Szövetségnek 1913. ápr. 25-én kelt átiratára a
közgyűlés kimondja, hogy az 1914. évi közgyűlését május 14-én
Nagyszentmihályon fogja megtartani. És a fizetés rendezés kér
dése mindaddig, míg a VII. egyetemes gyűlés határozatai végre
nem hajtatnak, napirenden tartandó.
6. Elnök felolvassa a nm. vallásos közoktatásügyi Miniszter
úrnak 155622. sz. leiratát az egyesületi alapszabályok módosítása
ügyében.
A közgyűlés többek hozzászólása után módosításokat esz
közöl az alapszabályokon.
7. Elméleti felolvasást tartott. Pummer Ernő „A tanitók
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szolgálati viszonyainak rendezése“ és Lubersbek Teofil „Az
Eötvösalap új alapszabályainak ismertetése“ címmel.
8. Marton Károly pénztáros és Hammer Gyula számvevő
beterjesztik jelentésüket, mellyel kapcsolatban a közgyűlés ki
mondja, hogy az iskolában a segélyalap javára esetleg gyűj
tendő adományokat szívesen veszi, továbbá kéressenek meg a
helyi gyámintézetek, hogy némi adománnyal gyarapítsák a segély
alapot.
9. A közgyűlés a segélyalap folyó évi kamatait Taucher
Károlynak adományozza. A Zsedényi jutalom elnyerésére a IV.
kör javaslatára Kirnbauer János újkörtvélyesi tanítót ajánlja.
12. A II. kör indítványára a közgyűlés felterjesztést intéz
az Orsz. Szövetséghez az iránt, hasson oda, hogy a tanítók az
adóhivataltól nyugtáikra az iskolaszéki elnök láttamozása nélkül
is felolvassák illetményeiket.
11. Miután vannak még egyházközségek, melyekben a
tanító kötelezve van a harangozás végzésére, a közgyűlés fel
kéri a nt. egyházmegyét, szíveskedjék odahatni, hogy a tanító
harangozásra kötelezhető ne legyén.
Németh Ferenc
jegyző.

A pestm egyei ág. h. ev. egyházmegyei tanító-egyesület
közgyűléséről
A pestmegyei ev. tanító-egyesület június hó 26-án tartotta
meg évi rendes közgyűlését Perényi Rezső igazgató-tanító elnök
lete alatt.
Mindeneknél jobban beszél, ha az elnöki megnyitóból idézem
e mély jelentőségű szavakat: ,,Le vagyunk láncolva mint Promé
theusz, mert lehozta az embernek a tüzet. Le vagyunk kötve
a röghöz, melytől szabadulni nem bírunk, mert a nincsetlenség
fogva tart.” Az épületes megnyitóval kapcsolatban elnök felolvassa
évi jelentését. Főbb pontjai közül kimagaslik az Egyházkerület
1912. évi határozata, amely egyesületünk alapszabályainak olyértelmű módosítását hagyta jóvá, mely szerint jövőben az elnököt
saját kebelünkből választhatjuk. Megemlékezett az Evang. Tanárok
és Tanítók Orsz. Egyesületének f. évi május hó 13-án és 14-én
tartott közgyűlésének határozatairól. A megnyitó és évi jelentés
után, melyet egész terjedelmében jegyzőkönyvbe venni határoztunk,
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Sommer Gyula váczi lelkész tartott előadást „A magyar pap és
tanító szociális kötelességeiről” . A szociális előadás szociális érzé
seket keltett fel bennünk. Az iskolán kívüli munkálkodás, ifjúsági
egyesületek alakítása volt az előadás magva, ifjúsági egyesületeket
— úgymond — nem alakítani kell, hanem nevelni. A serdülő
ifjúság teljes kizárásával és csupán csak a megkonfirmált egyé
nek legjobbjaival kell kezdeni. Ezekből munkás tagokat igyekszünk
nevelni, akik később az egyesület vezetésében támogatóink lesz
nek. A konfirmáltak — minden évben — belépnek az egye
sületbe. A 'közgyűlés feszült figyelemmel hallgatta előadó fejte
getéseit, melyért elnök hálás köszönetét mondott.
Értekezett még Róth Kálmán „A népiskolai rajztanítás jelentő
ségéről és gyakorlatias módszeréről” . A munkán meglátszott, hogy
szakavatott kartársé. Nagyobb elismerést nem kívánhat előadó,
mint azt, amivel az esp. gyűlés kitüntette. T. i. közgyűlésünk
felírására elrendelte, hogy a rajztanítás minden iskolában kötelezőlesf bevezettessék.
Zsinati képviselőnek Uhrin Károly békéscsabai tanítót vá
lasztottuk meg.
Az orsz. Szövetségtanácsba és az esperességi közgyűlésre
Perényi Rezső elnököt és Ferencz József alelnököt kértük fel,,
hogy az egyesületet képviseljék.
Kruttschnitt Antal tanügyi esperes bejelenti, hogy a soltvadkerti egyház évenként 4 koronát fizet be az egyesület pénz
tárába, ő maga pedig rendes tagnak lép be 2 korona tagdíjjal.
Az egyesületi pénztár állapotáról a bizottság jelentése rö
viden ez . bevétel 741 50 K, kiadás 265'84 K, maradvány 475 66 K.
Aljegyző lett Roth Kálmán.
Végül az elnökség újból felhívta a tagok figyelmét az
„Evangélikus Népiskola” című folyóiratunkra, melyet az 50 fillbeíratási díjak rovására minden iskolának járatnia kell.*)
Sramkó Kálmár

*) Köszönettel vesszük tudomásul. Csak aztán a határozat végre is haj
tassák ! Szerk.
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Irodalom.
Új oíasz nyelvtan. A Schenk féle S c h i d l ot 1000 szó
m ó d s z e r ü nyelvtanok sorozatában most jelent meg az olasz
nyelv teljes kézikönyve dr. H o n t i R e z s ő n e k a kir. József
műegyetem olasz lektorának szerkesztésében. A nyelvtan az első
eredeti magyar munka, mely az olasz nyelv kimerítő nyelvtanát
adja, nem fárasztó szabályokban, hanem a mindennapi élet köré
ből vett beszélgetésből és olvasmányokból levezetve. Nagy ér
deme a könyvnek, hogy számot vet a helyes, a nemzeti, úgy
nevezett toscanai olasz kiejtéssel és olyan pontos hangátírást
nyújt, amilyen eddig a mi olasz nyelvi szakirodalmunkból hi
ányzott.
Dr. B. Schidlof, jeles nyelvész egész új utakon, évek tapasz
talatain okulva, egy teljesen új rendszert alkotott. Míg a többi
módszer a nvelvtant tanítja, ő a beszélt nyelvből indul ki s
csak azt akarja jól megtanítani, mire okvetlenül szükség van, a
fölösleges szóanyagot pedig mellőzi.
Schidlof dr. levélszerinti módszere a kiváló nyelvtudósnak a
gyakorlati szempontból tökéletes alkotása s abból indul ki, hogy
a világnyelveket tanulni szándékozóknak olyan vezérfonalakat kell
a kezébe adni, amelyben minden benne van, ami szükséges,
de egyetlen felesleges szavat sem tartalmaz. Megállapították, hogy
a társalgási nyelvben nem használnak többet, mint közel ezer
szót, tehát az 1000 szó módszere ezt a szükséges ezer szót
tanítja meg, közben bemutatva az illető nyelvek nyelvtanának
legfontosabb szabályait, aminek ismerete nélkülözhetetlen, amellett
pedig megtanít pontosan az idegen nyelvek kiejtésére is, úgy
hogy a szók mellé oda teszi mindig magyar betűkkel a szó
hangzását is.
A Schidlof dr módszerével megtanulhatjuk a világnyelvekből
a nélkülözhetetlen szavakat, megismerjük a mondatszerkesztés
módját, megtanuljuk a kiejtést, megismerjük az illető nyelv gon
dolkodásmódját, tehát begyakoroljuk a nyelvet teljesen és minden
körülmények közt elegendő jártasságot szerzünk és mindezt könynyen, csaknem fáradság nélkül, szórakozásképen.
Magyarok számára eddig a négy legfontosabb világnyelv
ben jelent meg az x1000 szó módszere, a n é me t ü l , a n g o l u l ,
f r a n c i á u l és o l a s z u l tanulni szándékozók számára, olcsó
füzetes kiadásban, úgy, hogy bárki, minden megerőltetés nélkül
megszerezheti azokat. A nyelvtanokat kiváló nyelvtudósok dol
gozták teljesen át a magyarok számára, akiknek neve egymagában
a legjobb ajánló levél. Az angol részt dr L a t z k ó H u g ó egye
temi rektor és dr G e r m u n n s G y u l a keleti akadémiai tanár,
a németet Al t a i Re z s ő fővárosi tanár, a franciát és olaszt
pedig dr H o n t i Re z s ő tanár írták, akik mind ismert kiváló
nyelvészek.
Az egyes nyelvtanok tiz füzetben jelentek meg, a magántanulás
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céljának megfelelően levélszerinti leckékre felosztva. Egyes füzetek
ára 60 fillér. Minden egyes nyelvtan tiz füzetben; gyüjtőmappában
egybegyűjtve 7 korona. A díszes kiállítású nyelvtanok S c h e n k
F e r e n c könyvkereskedő, Budapest, Semmelweiss-utca 15. kiadá
sában jelentek meg, ki készséggel küld a kívánt nyelvekből
mintakönyvfüzetet az érdeklődőknek.

Y egyesek
Helyreigazítás. Múlt számunk egyik cikkének a cimébe
értelemzavaró sajtó hiba csúszott be, mit ezennel helyreigazítunk.
Ugyanis „Az iskola befolyása a gyermek e g é s z s é g é r e “ helyett
„ e g y é n i s é g é r e “ teendő. A figyelmes olvasó bizonyára úgyis
rájött a tévedésre !
A dunáninneni egyházkerületi tanítóegyesület megalakulása.
A dunáninneni egyházkerületbe tartozó nógrádi, nagyhonti, nyitrai, trencséni, pozsonymegyei, pozsonyvárosi, mosoni és fehér
komáromi esperességi tanítóegyesületek kiküidöttei aug. hó 6-án
Balassagyarmaton kimondották az egyházker. tanítóegyesület meg
alakulását. Elnökké választották F r e i s z m u t h F r i g y e s pozso
nyi igazgató-tanítót, alelnökké: R ó n a y Ká l má n t , a nógrádi
esp, tanítóegyesület elnökét és H a l v a x J á n o s t a mosoni esp.
tanítóegyesület elnökét. — A dunáninneni tanítóság tömörülését
örömmel üdvözöljük!
A Hasza-féle Bibliai történetek, ( I I . oszt. 30 f. I I I . — I V . oszt.
50 f.), engedélyezett s ev. hitoktatók által, sikkerrel használható
kézikönyvek kaphatók St a r k F e r e n c könyvkereskedőnél Buda
pesten, Krisztinatér: 7.
A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített,
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér);
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V . — V I . oszt.
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel
küld:
Nagykároly (Szatmár m.)

Redei Károly
evang. lelkész,
főgimn. vallástanár.

Most jelent meg a Luther-Társaság kiadásában:

Krisztus a modern szellemi életben.
A modern szellemi életbe való keresztyén bevezetés.
A müveit protestáns ifjúságnak és barátainak ajánlja lie.
theol. R. Pfennigsdorf, fordította Hajts Bálint ev. lelkész.
Ara 2 korona 50 fillér.
E munka értékes voltát legjobban bizonyítja az a körülmény^
hogy német nyelven rövid 10 év alatt 12 kiadást ért el s már
5 idegen nyelven jelent meg.
E munka szolgálni akar mindazon keresztyéneknek, akik
keresztyén világnézetük megszilárdítását és bővítését óhajtják:
tanítóknak, nevelőknek, theologusoknak, középiskolai tanulóknak,
egyetemi hallgatóknak stb.
Úgy a fentebb hirdetett munka, mint mindazon irodalmi
müvek, melyekre e munkában hivatkozás történik megszerez
hetők :

a Luther-Társaság könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a.

Van szerencsénk az i. t. Tanító, illetve Kántor urak szíves
figyelmét a következő hézagpótló műre felhívni :

Korálkönyv
a magyarországi ágost. hitv. evang. egyházközségek használatára
Frühwirth Samu, ifj. Kapi Gyula, Keviczky Sándor és Kirchner
Elek közreműködésével és Altdörfer Keresztély korálkönyvének
felhasználásával szerkesztette

Kapi Gyula
nyug. tanítóképzőintézeti igazgató.
Kiadja a magyarországi ágost. hitv. ev. egyetemes egyház.
Ára fűzve 7 korona, fekete vászonkötésben 9 korona.
Kapható : a Luther-Társaság könyvkereskedésében, mint
az Egyetemes korálkönyv főbizományosánál.
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a.
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Kaphatók a Luther-Társaság könyvkereskedésében Vili., Szent
királyi-utca 51/a, ahol bárhol és bárki által hirdetett könyv
megszerezhető.

aívjTUö

guszis

síZEis

A ki a L uthcr-Társaságot közvetve is tám ogatni kívánja,
az a gyermekeinek szükséges

tankönyveket,
vagy bármily más könyvszükségletét

a Luther-Társaság könyvkereskedéséből
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a rendelje meg.
Figyelmes, lelkiismeretes és pontos kiszolgálás!

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendsz erű

HARM OIWIII MIO SCAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
=
le g o lc s ó b b a n szá llít

P A J K R R E Z S Ő és X S A
BUDAPEST,
fP § f=

X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
A ra 1 8 0 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
') évi jótállás.
Á rjeg y zék in g y e n és b érm en tv e.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos harm o n ln m o k m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m inden n a g y ságban p o n to s orgona*
—
mé r e t e kke l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y ak o rló orgonák.

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók éspianinókról).
Alapittatott: 1867. évben.

ÄNQSTEE

J. é s

PIA

orgona- és h arm o n iu m -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b ki vi t el ben.
M in d e n n e m ű j a v í t á s o k a t , h a n g o l á s o k a t s
á t é p ít é s e k e t o lcsó n elv á lía lu n k
Á rjegyzéket k ív á n a tra ingyen küldünk.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON

177- 77.

1 liter Fónagy-féle dustless 8 ^ m. K 1,—
1 darab bekenó'szerszám
K 1.—
1 darab piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
'
detnek.

megkül-

Fónagy-féle dustless-gyár, Budape8t> lv.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA szív-utca 26/ e
Orgona- és h.armoninmgyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országik Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ÁLAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják Kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek, Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. szeptember hó.

18. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sze rk e sztő tég h c z (Sopron)
k ü lden d ő k .

felelős szerkesztő ős kláné:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m in d en hó elején
és közepén.
Előfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n egyedévre 2 korona.

T ájékoztató a részletes tananyagbeosztáshoz.
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Az ágost. hitv. evang. osztatlan
népiskolának hetekbe részletezett tananyagbeosztása tehát végre
megjelent nyomtatásban.
Mint méltóztatnak tudni, a dunántúli ág. hitv. evang. egy
házkerületi tanítóegyesület ezelőtt mintegy négy évvel elhatá
rozta, hogy az egyetemes tanterv, valamint az állami „Tanterv
és Utasítás“ szem előtt tartásával elkészítteti az osztatlan ág.
hitv. evang. népiskolák számára a hetekre beosztott egész évi
tananyagot. — E célból egy bizottságot küldött ki, mely hi
vatva volt nevezett munkálat elvégzésére. — A bizottság ezen
megbízatásában eljárt.
Azonban a munka megjelenését akkor a vallásoktatás tan
terve hátráltatta. S midőn a vallásoktatás tanterve is időközben,
r— 1911-ik évben — megjelent, a rá következő évben, — tehát
a múlt 1912-ik évben, — a dunántúli ág. hitv. evang. egyház
kerületi népiskolai bizottságtól megbízatást nyertem, hogy a be
nyújtott anyagot, — mert azt azon alakjában kinyomatásra nem
tartotta alkalmasnak, — egyöntetűség céljából összeegyeztessem,
s annak a szükséghez képest való átdolgozását eszközöljem.
Ezen megbízatásnak még a múlt évben megfeleltem, s így vált
lehetővé, hogy ezen munkálat most napvilágot látott.
Amint tehát látjuk, a munka megjelenésének késedelmi oka,
nem a kiküldött bizottságában rejlett.
Ennyit szükségesnek tartottam megjegyezni, a kiküldött
bizottság igazolásáúl.
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S most, amidőn a tananyag beosztás egyházkerületünk jóndulatából a sajtó alól kikerült, csakis Sass István, — igen tisz
elt elnök úr felhívására vállalkoztam annak rövid ismertetésére,
óllehet e dolgot egy kissé kényesnek tartom. Nem is annyira
kényesnek, mint inkább kényelmetlennek ■
— reám nézve, —
akinek neve alatt jelent meg eme munka. Éppen ebből folyólag
kénytelen vagyok tartózkodni minden olynemü Ízléstelenségtől,
amely a munka fény- vagy árnyoldalait feltüntetné, vagy feltün
tetni akarná. Nem marad tehát ezúttal más tennivalóm, mint
ezen tananyag beosztásnak csak főbb vonásaiban való általános
megismertetése; a főbb kereteknek megjelelése, a legfőbb irány
elveknek meghatározása, s ezeknek kiviteli módja. Tehát lássuk!
Az ág, hitv. evang. osztatlan népiskola ezen hetekre rész
letezett tananyag beosztása az egyetemes tantervnek és uta
sításnak megfelelőleg készült, amely tanterv és utasítás »viszont
— mint tudjuk — az állami (miniszteri) „Tanterv és Utasítás“
alapján épült föl.
A csoportosítás is annak megfelelőleg történt, eltérőleg az
eddig nálunk használatostól, amely az I. csoportba az 1. osztályt;
a II. csoportba a 2-ik és 3-ik osztályt, a III. csoportba pedig a
4-ik, 5-ik és 6-ik osztályt tömörítette, most
az I.
csoportot
azelsőés második osztály;
a II.
„
a 3-ik és negyedik
„
a III.
„
az 5-ik és hatodik osztály képezi.
A tananyag 32 hétre van a munkában beosztva; vagyis
szept. 15-től május 15-ig. Tehát a legminimálisabb időre.
A szokásos karácsonyi és húsvéti rövid szünet, valamint a
beiratkozás nem lévén felvéve, tehát voltaképen szorosan a ren
delkezésre álló 34 heti teendőnek felel meg ä beosztott tananyag,
— vagyis szept. 1 tői kezdődőleg május 15-ig. Megjegyzem,
hogy ott, ahol a tanítási idő hosszabb, könnyű lesz ezen beosz
tást a szükség szerint bővíteni.
Tananyag beosztásom szerkesztésénél a k ö n n y ű á t t e 
k i n t h e t ő s é g r e fektettem a fősúlyt; s éppen azért az eddigi
enemü munkáktól eltérőleg, — a rovatos kimutatást használtam.
E célból a tantárgyak a következő sorrendben helyeztettek el
egymás után úgymint: — a hónap, hét és osztályok megjelelése
után — első főcsoport: hit- és e r k ö l c s t a n ; és ennek köré
ben : bibliai történetek (— két évre); káté, (szintén két évre),
egyháztörténet, (szintén két évre beosztva); s az V. és VI. oszt.
számára a bibliaolvasás és bibliaismertetés.
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Második főcsoport: m a g y a r n y e l v s ennek körében
az olvasás, Írás; (I —VI. oszt.); nyelvtan (11—VI. oszt.); fősúlyt
fektetvén a fogalmazásra.
Harmadik főcsoport; m e n n y i s é g t a n , vagyis számtan
(I—VI. oszt.) és mértan (V. és VI. oszt.).
Ezután következik a b e s z é d - és é r t e l e m g y a k o r l a t
(I. és II. oszt.).
Ezt követi a t ö r t é n e t i t á r g y a k c s o p o r t j a s annak
körzetében: a földrajz (III., IV., V. és VI. oszt.), a történet; s a
polgári jogok és kötelességek (V. és VI. oszt.).
Utána következik a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r g y a k
c s o p o r \ o z a t a, nevezetesen: a természetrajz, egészségtan,
gazdaságtan. (V. VI. oszt.) természettan és vegytan (VI. oszt.).
Végül látható a m ű v é s z e t i t á r g y a k f ő c s o p o r t j a ;
nevezetesen: a rajzolás, kézimunka, éneklés és testgyakorlat,
— mind a hat osztályban.
A tantárgyaknak ilynemű csoportosítása, s az osztályoknak
külön-külön való feltűntetése mellett, ezen rovatos séma szerint
vált lehetővé, hogy az osztatlan iskolának egy-egy heti tan
anyaga az összes tantárgyakból egy-egy oldalon látható.
A kitűzött célt, — a könnyen áttekinthelőséget, — csakis
ily módon lehetett elérni, vagy legalább Is ezt a lehetőség sze
rint megközelíteni.
Ennyi a munka szerkezetére nézve.
Azonban engedje meg a Mélyen tisztelt Közgyűlés! hogy
a dolog érdemére vonatkozólag is egy-két megjegyzést tehessek
Ismerjük, — talán mindnyájan, — az osztatlan népiskola
tanítójának nehéz helyzetét. A legtöbben közülünk — gyakorlat
ból, vagy, ha maliciózus akarnék lenni, azt mondanám: —
szomorú tapasztalatból. Én magam is. Kilenc évig voltam 38 évi
tanítói működésem alatt osztatlan iskola tanítója 156 gyermek
között. Tehát ismerem a helyzetet.
Tudjuk, hogy csupán a fegyelmezés is nagyon sok idő
leköt. De meg az osztályoknak csendes foglalkozásokkal való
ellátása, valamint ezen feladott munkáknak átnézése, — mert azt
feltétlenül át kell vizsgálnunk, — igen sok tanidőt igénybe vesz.
Ennélfogva nagyon kell törekednie az osztatlan iskola tanító
jának, az időtakarításra, ha kellő eredményt akar elérni.
E célból engedje meg a Mélyen tisztelt Közgyűlés ! hogy
e jelen alkalommal, — kapcsolatban ezen munka ismertetésével,
— arra vonatkozólag egy-két megjegyzést tehessek.
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Ezen tananyag beosztásnál a maximum van feltüntetve és
kimutatva, tekintettel a legkedvezőbb körülményekre.
Azonban, — mint tudjuk, — igen sok helyen, — sőt a
túlnyomó nagy többségnél nincsenek meg ezen kedvező körül
mények ; (kellő felszerelés; rendes iskoláztatás stb.) nem szá
mítva az esetleg beállható valamely gyermekbetegségnek járványszerüleg való fellépése folytán az iskolának rövidebb vagy
hosszabb ideig való bezáratását; vagy az iskola túlnépességét
stb. — Mit tegyen akkor az osztatlan iskola tanítója ?
Főelv: inkább kevesebbet tanítsunk, de — jól, — mint
sokat, de — rosszul, felületesen. „Aki sokat markol, keveset fog.“
Ebből folyólag, — habár ezen tananyag beosztásnál külön
van feltüntetve ez 5-ik, és külön a 6-ik osztály számára az
„olvasás“ tananyaga, mégis a fenti okokból helyesen fog eljárni
az osztatlan iskola tanítója, ha az olvasás kijelelt tananyagát úgy
osztja be, hogy e két osztály, — t. i. az V. és VI. oszt. össze
vonásával az egyik évben az ötödik; a másik évben pedig a
hatodik osztály számára előirt tananyagot dolgozza fel.
Egyébkint az olvasásra még külön megjegyzem, hogy
annak tárgya mindig hű kísérője, mintegy kisegítő társa legyen
az általunk tárgyalt ismereteknek. Az olvasmány tárgya mindig
kapcsolatba hozandó a többi tárgygyal: ez erősítse, támogassa,
kisérje, — mint a testet az árnyék. E végből igyekeztem is
lehetőleg ezen munkámban ezt érvényre emelni, illetve kifeje
zésre juttatni.
Hasonló eljárást, — vagyis osztályösszevonást, — esz
közöljön a tanító az V. és VI. oszt. számára előirt „Gazdaság
tant“ ismeretek nyújtásánál. Vagyis, — az egyik évben az V-ik,
és a másik évben a Vl-ik osztály tananyaga dolgozandó fel. Az
elmúlt évi tananyag csak röviden lesz tárgyalandó vagyis csupán
átismétlendő. Ezen eljárás mellett sokkal alaposabb munka
végezhető.
Az egészségtan, — habár a heti tananyag a jelen munkám
ban ki van is tüntetve, — mint külön önálló tantárgy nem szere
pel, hanem ezen kijelelt tananyag, — illetve egészségtani vonat
kozások az egész természettudományi oktatásban alkalmilag
veendők, s abba beolvasztandók.
A t ö r t é n e t , valamint a p o l g á r i j o g o k és k ö t e 
l e s s é g e k t a n a n y a g a az egyetemes tanterv és utasítás sze
rint egy évben dolgozandó fel; s ennek alapján osztottam be
ezen „Tananyag-beosztás“-omnál én is egy évre. Azonban, —
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nézetem szerint, — mert ezen tananyag is roppant sok, s így
annak ilynemű betárgyalása az eredményt kockázatossá teszi,
ennélfogva az ezen tantárgyak számára előirt tananyag is akként
dolgozandó fel, hogy mintegy két részre — évre — osztva —
az egyik évben a 15-ik hétig (A mohácsi vészig. Az ország két
részre szakadása.) tárgyaljuk részletesen, illetve alaposabban, —
a többi tananyagot pedig csak ismétlésképpen, kikerekitőleg; a
második évben pedig az első évi tananyagot átfutólag, — is
métlésképpen, — attól, — (A mohácsi vész. Az ország két részre
szakadása.) kezdődőleg a mai napig részletesen és alaposabban.
— Tehát így minden évben kerek egészet nyújtunk.
Ezen „Tananyag beosztás,“ — mint a cime is jelzi, — az
osztatlan népiskola számára készült. — Azonban, mert minden
egyes osztálynak külön-külön van kimutatva a tananyaga, ennél
fogva szintoly haszonnal alkalmazhatja a részben osztott, —
különösen a két — tanerős iskola is, — mint aminő a mi egy
házunkban, — illetve egyházkerületünkben — ma már sok van.
Ezen két — tanerős iskoláknak is ugyanaz a kijelelt tananyaga
mint az osztatlané, — csak hogy azok, — mint kedvezőbb
viszonyok között levők, — kell, hogy mélyebben — szántsanak.
Ezek volnának főbb megjegyzéseim.
Ami pedig a munkának érdemét illeti, azt el- és megbírálni,
— én vagyok a legkevésbé illetékes. Ez más mindenkire tar
tozik, csak én rám — nem. — A munka jó, vagy rossz voltát
Önök és a gyakorlat fogja eldönteni. — Még a szokásos „jó
indulat“ sem lehet számomra mentség, lévén „még a pokol
tornáca is jó indulattal és jó szándékkal kirakva.“
Talán egy érdemét nem lehet csupán elvitatni, s ez a z :
hogy — hiányt pótolni igyekszik.
Végül nem mulaszthatom el igen tisztelt munkatársaimnak
ez alkalommal is önzetlen munkásságukért, odaadó működé
sűkért való hálás köszönetem nyilvánítását.
Szeretett kartársaim pedig fogadják e munkát oly búzgósággal
és ügyszeretettel mint azt mi, t. i. munkatársaim és én készítettük.
De nagy mulasztást követnénk el mi evang. tanítók mind
nyájan, ha hálás köszönetünket nem fejeznénk ki szeretett egy
házunknak, — illetve közelebbről — dunántúli ág. hítv. evang.
egyházkerületnek, amiért ezen reánk nézve hiányt pótló munka,
— helyesebben — segédeszköz megszerzését, anyagi áldozatá
val erkölcsi támogatása mellett lehetővé tette, midőn ennek
1000 példányban való kinyomatását eszközölte.
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Ügyszeretet, búzgóság és hivatásszeretet hassa át a mi
sziveinket s fűzzön össze bennünket e kartársi szeretet és béke.
Ezen kívánattal ajánlom szeretett kartársaimnak e munká
mat, s bocsátom Isten nevében útnak.
Alsóság.
Koczor Márton,
evang. tanító.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület Tanítóegyesületének 1913. évi augusztus 26-án Kőszegen ta rto tt
közgyűlésén.
Jelen voltak1 az elnökön és alulírott jegyzőkön kivül:
Gráf Samu Sopron, Orbán Károly Csőt, Simkó Endre Sopron,
Takáts Ferenc Tilsárfa, Hoffman János Kaposszekcső, Purth Gusz
táv Ág, Schmidt József Somdöröcske, Neubauer József Gerényes,
Molnár Gyula Felsőpéterfa, Balikó Mihály Rábaszenttamás, Ludván
Sándor Czelldömölk, Varga Dénes Duka, Tóth István Hegyfalu,
Benedek Ottó Harka, Halász János Leányfalu, Töpfer Gyula
Körmend, Rózsa István Nagysitke, Kováts Sándor mint vendég
Szend, Kühn János Balf, Petter János Polány, Petter Viktor
Nagygyimót, Glatz Lajos Rábaszentandrás, Hajas Gyula Nemes
kér, Karner Frigyes Kőszeg, ifj. Schermann Ed^ Rábakeresztur,
’Marton Károly Kőszeg, Herczeg Károly Sárvár, Kovács Sándor
Felsődörgicse, idős Schermann Ede Rábakersztur, Rehling Sándor
Nagyszentmihály, Nits István Kemeneshögyész, Szórády Dénes,
Czelldömölk, Hajas Kálmán Bük, Zongor Márton Nagysimonyi,
Hammer Gyula Kőszeg, Hajas Dénes Csönge, Beyer Teofil Kőszeg,
Freyler Lajos Kőszeg, Bakody István Kisfalud, Csatáry Kálmán
Pogányszentpéter, Michaelis Izidor Kőszeg, Stráner Vilmos Sopron,
Takáts József Mihályi, Róth Kálmán Uraiujfalu, Szigethy Dénes
Répczelak, Gróf Endre Győr, Szutter Dániel Pápa, Benedek Vince
Győr, Horeczky Gyula Csánig, Farkas György Zsebeháza, Bándi
János Rábczakapi, Koczor Márton Alsóság, Kommánszky Ottó
Budapest, HaisZer Henrik Paks, Molnár Sándor Répczeszemere,
Papp József Sopron, Csizmadia Ferenc Beled, Héricz Sándor
Nemespártó, Kiss Gábor Csáva, Varga Dezső Szilsárkány, Kis
faludy Károly Bük, Binczy Dániel Vése, Szíj Lajos Farád, Hor
váth József Meszlen, Lubersbeck Tófor Városhodász, Polster Samu
. Veperd, Karner János Rohonc.
*

I. Sasfc István elnök megnyitja az ülést, megállapítja a hatá
rozatképességet, üdvözli a megjelent, szívesen látott vendégeket
és az egyesület tagjait s a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri La
schober Gusztáv és Graf Samu soproni tanítókat.
Beyer Teofil esperes a kőszegi gyülekezet nevében őszinte
bensőséggel üdvözli a Tanítóegyesületet és Isten áldását kéri
működésére. Hasonlóképpen Főtisztelendő és Méltóságos főpász
torunk, Gyurátz Ferenc is megjelenvén, szívhez szóló, meleg
szavak kíséretében búzdítja az egybegyűlteket a keresztyéni, igaz
testvéri szeretetnek gyakorlására és a lelkészi karral való egyetértő,
harmonikus munkálkodásra.
II. Elnök azután felolvassa alább közölt, nagy gonddal és
körültekintéssel összeállított évi jelentését, melynek kapcsán a
közgyűlés pontonként határozott.
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A mai nappal nemcsak egy egyesületi évnek jutottunk végére,
de végére éráink egyesületi életünk első ciklusának is.
Évek előtt, amidőn első jelentésemet terjesztettem a m. t.
közgyűlés elé, ezen szavakkal vezettem azt be: Isten segedelmével
megalakítottuk egyházkerületi tanítóegyesületünket, azon édes
reményben, hogy ezzel egy új, egy biztos alapját raktuk le a
tovább haladásnak, a fejlődésnek; megalakítottuk azon édes
reményben, hogy ezzel építettünk magunknak egy új erős
séget és az előrehaladásnak s a kartársi szeretetnek építettünk
egy új oltárt.
A cél, amely bennünket vezérel, nemes és magasztos, éppen
úgy, amint nemes és magasztos hivatásunk. Avagy lehet-e inagasztosabb hivatás, mint szolgálni és munkálni a nevelés és tanítás
szent ügyét? Lehet-e szentebb hivatás, mint ápolni, erősíteni
az egyházias szellemet, s ébren tartani egyházi intézményeink
iránt az érdeklődést? Lehet-e nemesebb küzdelem, mint minden
törvényesen megengedett eszközzel, de mindig a müveit ember
jellemző előzékenységével, arra törekedni, hogy az evang. tanítói
kar, úgy egyenként, mint összességében méltó helyet foglaljon
el az .egyházban, az államban és a társadalomban egyaránt?
A zászló, amelyet évek előtt kibontottunk, hirdetője az igaz
hazafiságnak, hirdetője a magyar fajszeretetnek, hirdetője az evang.
tanítói kar hithűségének s hirdetője annak a nemes törekvés
nek, hogy szegény özvegyeink, árváink, szenvedő kartársaink nehéz
sorsán tőlünk telhetőleg segítsünk.
Magasztos jelszavak! Teljesen méltók egy ilyen nagy és nemes-
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célú testülethez. És ha az a láng, amely szivünkből felcsapott,
nem lobbanó láng, hanem öröktüz, amely éltet, amely világít és
melegít, úgy ez az alkotás, amelyet közös erővel létrehoztunk,
kitárté munkával és áldozatkészséggel a kezdet nehézségein át
segítettünk: örök. Örök, mert semmi meg nem döntheti azt, amit
erős akarat, szoros összetartás és igaz kartársi szeretet alkotott.
Nemes célra egyesültünk, csüggednünk nem szabad, mert a
mi erőnk a kitartásban van.
De, meg van-e hát, a kitartó munkának, az áldozatkészségnek
a gyümölcse? Ma, a számadás napján m. t. közgyűlés, teljes
joggal vethetjük fel a kérdést?
Nem érzem magam feljogosítva arra, hogy e helyről adjam
meg a feleletet erre a kérdésre, de igenis, lelkem teljes meg
győződésével hirdetem, hogy az évek nem teltek el nyomtalanul,
sí az előrehaladást el nem vitathatja tőlünk, még legádázabb
ellenségünk sem.
Tekintsünk csak körül a testvér egyházkerületekben s látni
fogjuk a nagy különbséget, s látni fogjuk, hogy mennyivel előztük
meg ott működő kartársainkat. Avagy nézzük azt az egyetértést,
amelyen ez ideig rést nem tudott ütni az eget ostromló elégedet
lenség sem, vagy nézzük a közös erővel közös célra való törek
vést, amelyet egybefoglalva tanítói közszellemnek nevezünk, hol
van meg olyan mértékben, mint minálunk és mi közöttünk?
Avagy nézzük gz özvegyek, az árvák és szenvedő kartársaink
szeméből fakadó hálakönnyeket, és akkor lehetetlen m. t. közgyűlés,
hogy teljes megnyugvással ne tekintsünk vissza a múltra.
A határkő, amelvhez a mai napon eljutottunk, arra int benbünket, hogy itt megállni nem szabad. Ennek célja, rendeltetése
csak az, hogy a fáradt vezetők, új pihent erőkkel váltassanak
fel, és az egyesület haladjon tovább a kitűzött cél felé azon
az ösvényen, amelyen haladott eddig.
Tudom, hogy vannak nagyszámú tagjaink között egyesek,
akiknek erős kifogásai vannak, úgy az én csekély személyem, mint
az irány ellen, amelyet én követek, s amely irányban következetes
kitartással vezettem az egyesületet a lefolyt évek alatt. Ez, m. t.
közgyűlés, csak egy újabb ok arra, hogy távozzam e helyről,
s átadjam a vezetést azoknak, akik több ambícióval, nemesebb
törekvéssel, erősebb kézzel, nagyobb kitartással, s ebből kifolyó
lag nagyobb sikerrel is viszik majd előbbre egyesületünk ügyét.
A hal év munkája itt fekszik előttünk jegyzőkönyveinkben.
Néni sok ez az elvégzett munka, de tanulságos. Nincsenek ott
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feljegyezve világra szóló események, de találhatunk bennöik igen
hasznos dolgokat. Nem értünk el ez ideig oda, a hova eljutni
akarunk, de le van rakva az alap arra nézve, hogy jogosan remél
hetjük jogainknak kibővítését minden téren. Nem tettünk, mert
nem tehettünk boldoggá mindenkit, aki esdő szavával hozzánk
fordult, de igen is felszárítottunk sok könnyet, és a nemesen
érzők hálás szivéből, áldás, sok áldás szállt egyesületünkre.
Ha végig tekintünk szegény hazánkon, s megfigyeljük a test
vér egyesületek működését, szomorúan látjuk sok helyen azt a
viszályt, amely ott dúl, s meddővé teszi még a legjobbak min
den törekvését is; meglepődve halljuk azt a féktelen hangot,
amely nem tételez fel és nem ismer el az ellenfélben semmi lelki
nem ességet és semmi emberi becsületességet, hanem a vezetők
legyalázásával akarja előtérbe állítani a saját nagyságát; ha tanúi
vagyunk annak az egetostromló kifakadásoknak, amely elől piru
lással vonul félre minden nemes érzelmű tanító, akkor m. t.
közgyűlés, igaz lelki örömmel jöhetünk ide ezen mi csendes
otthonunkba, mert ez ideig ide azt a hangot, azt a modort be
ültetni nem sikerült senkinek. Itt békét, itt szerqtetet, itt igaz
testvéri érzést talál mindenki, akinek leiké rokon a mi lelkűnkkel,
s aki nem az egyéni érvényesülést keresi, hanem dolgozni akar
a közér s dolgozni mindnyájunk javáért.
Általános helyeslés.
2. Eötvös József báró emlékezete.
Eötvös József báró születésnapja századik évfordulóját a
magyar tanítói kar kegyelettel és fényesen ünnepelte meg, s
ezzel ismét bizonyságot tett amellett, hogy hivatása magaslatán
áll, amidőn a népnevelés ügyét nem csak szivének és lelkének
egész erejével, hanem az igazi, érdemekben gazdag, nemzeti
nagyságok emlékének ápolásával is szolgálja.
A magyar kultúrát Eötvös József báró alapozta meg a mai
nevelési rendszerrel s e tekintetben érdemei oly nagyok, hogy
a legmélyebb tisztelettel kell meghajolni nagy emléke előtt nem
csak nekünk tanítóknak, de minden igaz magyar hazafinak.
Meg vagyok győződve, hogy a m. t. közgyűlés minden tagja
velem érez, amidőn az ő nagy emléke iránti tiszteletből, születés
napja századik évfordulóját jegyzőkönyvünkben megörökíteni
óhajtom.
Az ő eszméi, az ő gondolatai, az ő nemzeti politikája olyan
szorosan össze van nőve a magyar kultúra fejlődésével, hogy
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az ő áldásos életére kegyelettel kell visszagondolnunk minden
időben.
A közgyűlés az elnöki előterjesztést egyhangú helyes
léssel fogadja és Eötvös József báró emlékezetét kegye
lettel megörökíti jegyzőkönyvében.
3. Péterfy Sándor.
Valami megható játéka a sorsnak, hogy amikor a nagy em
lékű Eötvös József báró születésének századik évfordulóját ünne
peljük, akkor veszítjük el az ő eszméinek legkiválóbb harcosát,
Péterfy Sándor kir. tanácsos, nyug. képzőintézeti tanár, a Magyarországi Tanítók Eötvös alapjának megalapítóját. — Az ő gyászravatala mellett néma fájdalommal áll meg az egész magyar
tanítói kar, mert édes atyját gyászolja benne minden nemes
érzelmű tanító.
De kétszeresen nagy, m. t. közgyűlés, a mi gyászunk, mert
hiszen tudjuk, érezzük mindnyájan, hogy ő legelsősorban a mienk
volt, mert közöttünk kezdette meg pályáját s innét küzdötte fel
magát oly magasra, hogy az egész magyar tanítói kar mély
tisztelete, igaz szeretete és soha el nem múló hálája kisérte őt
a munka teréről a jól megérdemelt nyugalomba és ugyanez a
tisztelet, ez a szeretet, ez a hála vette körül gyászravatalát, amidőn
a székesfőváros által adományozott díszsírhelyen örök nyugalomra
helyezték el kihűlt tetemeit.
És méltán, m. t. közgyűlés, mert ami maradandót, ami életre
valót a magyar tanítóság az utolsó négy évtized alatt a maga
szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítására alkotott, abban
Péterfy Sándor hatalmas szellemének mindig része volt.
Negyven évvel ezelőtt, a maga szerény hétszáz forintos
tiszteletdíjával vetette meg alapját a tanítók, s ezek özvegyei,
árvái megsegítésére szánt intézménynek s azt Eötvös alapnak
nevezte el. Ez a szerény segítő egyesület Péterfy Sándor buz
galma és fáradhatlan tevékenysége folytán a magyar tanítóság
leghatalmasabb közintézménye lett, amelynek közel egy millió
tőkéje s Budapesten, Kolozsváron egy-egy hatalmas főiskolai
mternátusa van.
M. t. közgyűlés! Meg vagyok győződve lelkemben arról, hogy
nincs közöttünk senki, aki a mi nagy halottunk iránti kegyeletéin|ek
jeléül egy virágszálat ne áldozzon az ő koporsójára. Váltsuk
meg ezt a virágszálat, kedves kartársaim, egy-egy koronával, itt
mindjárt ezen gyűlésiünkön és az összegyűlt koronákból létesít
sünk egy segélyalapot, amely az ő emlékezetének legyen el
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nevezve Péterfy Sándor alapnak, és ez legyen közöttünk hirdetője
az ő nagyságának időtlen időkig.
Az ő ’ nagy emléke iránti tiszteletből, amely legyen áldott
közöttünk mindörökké, kérem a m. t. közgyűlést, legyen kegyes
ezen javaslatomat minden hozzászólás nélkül elfogadni.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadja elnö
kének a kiváló népnevelő érdemeit méltató megemléke
zését, a javaslatot magáévá teszi és a határozatot foga
natosítja.
Az azonnal megejtett gyűjtés 83 koronát eredménye
zett s ezen összeget az egyesület pénztárosa mindjárt át
is vette.
A közgyűlés egyben felhívja az egyházmegyei tanítóegyesületeket, hogy őszi gyűléseik alkalmából foly
tassák a gyűjtést a Péterfy Sándor alapra. A gyűjtés
eredményeit küldjék el az elnökhöz.
4. Alapszabálymódosítás.
Az 1912. évi egyh. kér. gyűlés módosított alapszabályainkat
jegyzőkönyvének 248. pontja alatti határozattal jóváhagyta, s a
tanítóegyesület számára ötszáz példányban kinyomatta.
Folyó évi január hó 16-án az új alapszabályokat azon kéréssel
terjesztettem fel Főt. Mlgos Püspök úrhoz, hogy legyen kegyes
azokat a m. kormány elé terjeszteni jóváhagyás, illetve meg
erősítés végett.
Főt. Mlgos Püspök ur kérelmemet teljesítette, s a m. kormány
63300/913. számú, május hó 28-án kelt jóváhagyási záradékáyal
minden észrevétel nélkül megerősítette új alapszabályainkat.
Amidőn Főt. Mlgos Püspök urnák e helyről is hálás szívvel
mondok őszinte köszönetét szives fáradozásáért, egyben jelentem
a m. t. közgyűlésnek, hogy intézkedtem arra nézve, hogy az új
alapszabályokból egyesületünk minden tagja kapjon egy-egy pél
dányt.
A jóváhagyási záradékokat utólag az összes példányokra rá$ nyomattam 10 korona költséggel.
Tudomásul szolgál.
5. Az. Ágost. hitv. evang. tanárok és tanítók országos egye
sülete.
Országos egyesületünk f. évi közgyűlését a szarvasi egyház
szives meghívása folytán Szarvason tartotta meg.
Orsz. egyesületünk elnöke nagy gonddal, mindenre kiterjedő
figyelemmel, alapos szakismerettel készítette elő annak tárgyait.
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Tekintettel a f. évben megkezdődő zsinatra, képviseltetésünk ügyé
ben készített, s múlt évi gyűlésünk által már elfogadott javasla
tomat, a fontos ügy felszínen tartása céljából újra tárgysorozatba
vette, megtoldván azt a f. évi gyűlésünkre beterjesztett azon
javaslatommal, hogy Orsz. egyesületünk hasson oda, hogy a
tanítóegyesületek úgy alakuljanak meg a többi egyházkerületek
ben is, amint az a mi egyházkerületünkben már megvan.
Én, a gyülekezetemben való elfoglaltságom miatt, legnagyobb
sajnálatomra nem vehettem részt a szarvasi gyűlésen, s részben
talán ennek ^tulajdonítható az, hogy javaslatomnak csak azon
részét fogadták el, amely az egyházmegyei egyesületek kialaku
lására vonatkozik, de az egyházkerületi egyesületek megalakulását
feleslegesnek mondották kú. sőt ielzik azt* hogy örömmel felad
nák, ha a mi egy. kerületi egyesületünk is feloszolna és minden
egyes tagja belépne az Országos egyesületünk kötelékébe.
M. t. közgyűlés! Azt hiszem, hogy nem csak én, hanem
egyesületünk minden egyes tagja érzi azt, hogy ezt az áldozatot
mi meg nem hozhatjuk. jNem hozhatjuk meg azért, mert a
dunántúli tanítói karnak a múltja — babár csak egy hat éves
cikluson keresztül is — a jelene és a jövője olyan szorosan
össze van forrva ezen egyesületünknek fennállásával, hogy való
ságos öngyilkosságot követnénk el, ha ennek további munkál
kodását beszüntetnénk. Hiszen érezzük mindnyájan, hogy ez az
egyesület teremtette meg közöttünk a tanítói közszellemet, amely
alapja, szülőanyja minden nemes munkálkodásnak és éltető
ereje az igaz kartársi szeretetnek. Tudjuk azt mindnyájan, hogy
minden lépés, amelyet előre tettünk, minden talpalatnyi siker,
amelyet elértünk, minden tisztelet, amelyben részesültünk, minden
megbecsülés, amellyel körül vesznek bennünket, mind és mind
innét fakad és innét származik. — Tudjuk azt mindnyájan, hogy
az egymástól külön álló egyházmegyei egyesületek egy negyed
századon keresztül nem tudtak kinőni a gyermekszobából és mi
egyetlen elhatározó lépésünkkel önállóvá tettük magunkat egyházi
főhatóságunk jóakaratu támogatása mellett. Tudjuk azt mind- ^
nyáján, hogy nekünk tanítóknak |nem hull az ölünkbe az áldás,
s nem dobják be ablakunkon, nem a szerencsét, de még az előre
haladás, a boldogulás legelemibb feltételeit sem, hanem küzdenünk kell mindenütt és mindenért, és épen mivel ezt tudjuk,
mivel a múltnak tanúsága azt bizonyítja, hogy ez a mi küzdő
terünk, ránk nézve hasznos és előnyös, tehát: ezt feladnunk nem
lehet és nem szabad. — Nem lehet és nem szabad annyival
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inkább sem, mert mindnyájunk előtt közismert dolog, hogy a mi
egyházkerületeinknek és az egyházkerületekben működő tanítók
nak viszonyai annyira speciálisak, hogy azt egy kaptafára huzni,
s egy központból intézni ma még nem lehet.
Minékünk haladnunk kell azon az utón, amelyen megindultunk,
lassan, de biztosan. Ez a mi törekvésünk, ez a mi előrehala
dásunk nem gátolja Orsz. egyesületünk megerősödését, sőt inkább
elősegíti azt. Az az áldás, amely a mi munkánk nyomán fakad,
áldás az Orsz. egyesületben is. Az a siker, amely a mi munkánkat
koronázza, siker az Országos egyesületnek, sikere az egész evang.
tanítói karnak. Az én meggyőződésem ma is az, ami volt évek
előtt, hogy Országos egyesületünknek a négy egyházkerületi
tanítóegyesületre kell támaszkodni, mert csak igy végezhet alapos
és végeredményében áldásos munkát.— Támogassuk Országos
egyesületünket szívvel és lélekkel, dolgozzunk előrehaladásán ki
tartó hűséggel, álljunk a tagok sorába mindnyájan egy akarattal,
hogy teremtsünk magunknak ott is egy új erősséget, amely ismét
egy biztos alapja legyen a mi előrehaladásunknak.
M. t. közgyűlés! Kötelességemnek tartottam, hogy őszinte
nyíltsággal ismertessem álláspontomat ezen dologban, annyival
inkább, mert ez az ügy nem az én ügyem, és nem az utánam
következő elnöknek az ügye, hanem az egyesületé. Épen azért
egyedül az egyesületet, illetve annak közgyűlését tartom illetékes
nek arra, hogy megjelölje az irányt, amelyben haladni akar, s
az új elnöknek, akit ma helyembe választanak, kötelessége leend
ezt a meghatározott irányt követni.
Országos egyesületünk további munkájáról & legnagyobb el
ismerés hangján kell szólanom. A kántori fizetések elkülönítése,
a tanítófizetésrendezés sérelmei, a nyugdíjrevizió, a tanítók
jogait védő országos bizottság szervezése, a tanítói mellékfoglal
kozások díjazása mind olyan dolgok, amelyek nagyon közelről
érintenek bennünket, éppen azért újból hangsúlyozom és újból
kérlek benneteket kartársaim, hogy támogassuk egyesült erővel
Országos egyesületünket és alkossunk magunknak abban is egy
olyan erősséget, amely biztos alapja legyen minden időben a mi
előrehaladásunknak.
Végűi örömmel jelentem;, hogy a dunáninneni egyh. kér. lelkes
tanítói kara f. hó 6-án tartott gyűlésén szintén megalakította az
egyh. kér. tanítóegyesületet, mely alkalommal őket egyesületünk
nevében szeretettel üdvözöltem.
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A közgyűlés kimondja, hogy egyesületünk jelen szer
vezetében való fennmaradását a jövőre nézve is szük
ségesnek tártja és eddig helyesnek felismert munkairányát
változatlanul követi.
6. Fizetésrendezés.
Az 1913. évi XVI. trvcikk, amely elé oly nagy várakozással
tekintett a magyar tanítói kar, meg lett alkotva s életbe lett
léptetve. Hogy milyen hatása volt annak a tanítói karra, hogy
milyen mértékben elégítette, vagy helyesen mondva nem elégítette
ki annak jogos igényeit, azt semmi nem bizonyítja jobban, rni,nt
azon körülmény, hogy a tanítóegyesületek egyhangú határozattal
mondották ki, egyik a másik után, hogy a küzdelmet fel nem
adják, hanem kitartással fogják szorgalmazni helyzetünknek ren
dezését mindaddig, amig fizetésünk az állami tanítók fizetésével
teljesen egyenlővé nem tétetik, s az egész tanítói kar be nem
soroztatik egy olyan fizetési osztályba, amely olyan megélhetést
biztosit minden egyes tagnak, aminőhöz az általa végzett egy
ház- és nemzetfentartó munkánál fogva teljes joga van.
Nem mondhatja azt senki, hogy mem értünk eredményt,
mert azt el kell ismerni, hogy eredmény van, de igen is, nincsen
méltányolva, egyrészről az a nehéz munka, amelyet a felekezeti
tanítói kar az ő súlyos viszonyai között év-év után elvégez, más
részről pedig menthetetlen az a mostoha elbánás, amely a tanítói
kar tagjainak épen azon részét sújtja, amely rész már két, három
évtized előtt a legnehezebb viszonyok, a legmostohább körül
mények között dolgozott, áldozott azért, hogy a magyar nép
oktatás ügyét a mai színvonalra emelje.
Érzik s látják ezt az iskolafentartó egyházak is. Látják a
veszélyt, amelyet a felekezeti tanítóságnak ez a minden alka
lommal való mellőzése, iskolai jövőjére való tekintetből magában
rejt, épen azért, Főt. Mlgos Püspök urnák, kinek e helyről is
hálás köszönetét jpiondok ügyeink mindenkori hathatós támo
gatásáért, már a törvény alkotásakor felemelte szavát érdekünk
ben s épen olyan határozottan mutatott rá sérelmeinkre már
akkor, mint amily határozottan foglal állást mellettünk most,
püspöki jelentésének 9. pontjában. Sajnos, hogy egyetemes egy
házunk részéről ezzel a jóakaratu támogatással már nem dicse
kedhetünk, mert bizony be kell ismernünk, hogy ott sok, igen
sok tekintetben nagyon is mostoha gyermekként kezelnek ben
nünket, sőt egyesek részéről ismét és ismét felhangzik a jaj
kiáltás, hogy a tanítók fizetése jobb, mint a jelkészeké.
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Én ezt p dolgot, m. t. közgyűlés, nagyon sajnálatos tünetnek
tartom, elsősorban azért, mert egyáltalában nem alkalmas a
lelkészek és a tanítók közötti jó viszony ápolására; másodsor
ban, mert ez a jajkiáltás mindig úgy tűnik fel, mintha egyenes
felhívás volna arra, hogy a m. kormány nekünk többet ne adjon,
mert már az is sok, ami van; harmadsorban azért, mert ezzel
úgy vagyunk a világ elé állítva, mintha az evang. tanítói kar
nem volna méltó egyháza támogatására.
Mennyire homlokegyenest ellenkezik ezzel a testvér ref.
egyház állásfoglalása, amidőn ott az egyház sürgeti azt, hogy
tanítóinak fizetése az állami tanítókéval egyenlővé tétessék, hogy
a drágasági pótlékban ne csak az államsegélyes (fizetéskiegészí
téssel bíró) iskolák tanítói részesüljenek, s amidőn elhatározta,
hogy a népiskolai igazgató-tanítóknak az állami fokozat szerint
igazgatói tiszteletdíjat ád.
Mindezen dolgokat, m. t. közgyűlés, nem azért említem itt
fel, hogy az elégedetlenséget szítsam, hiszen tudom, hogy erre
semmi szükség nincs, hanem felemlítettem azért, hogy rámu
tassak arra a körülményre, hogy milyen messze vagyunk mi
elmaradva a többi egyházak tanítóitól, s épen azért, milyen nagy
szükségünk van az egyetértés és az igaz közszellem ápolására,
hogy elérhessük célunkat, s olyan számottevő tagjai legyünk egy
házunknak, akiknek szava súllyal bir, s akiket mellőzéssel el
némítani nem lehet. A mi munkánk képezi az egyházi élet funda
mentumát, tehát jogunk van egyházunk leghathatósabb támo
gatására.
Helyeslő tudomásul szolgál.
7. Segély az egyházkerülettől.
Amint tudni méltóztatnak, az 1910. évi Egyh. kér. jegyzőkönyv
128. pontja elrendeli, hogy egyesületünk, amennyiben segélyben
kíván részesülni, minden év június hó 1-ig adja be kérvényét,
amelyhez az előző évi számadás és az azon évre szóló költségelő
irányzat is csatolandó.
A múlt évben az ig.-választmányi gyűlés költségeire 250 korona
segélyt kapott egyesületünk.
A jelen közgyűlésünk költségeire 500 korona segélyt kértem
a május hó 16-án Főt. Mlgos Püspök úrhoz felterjesztett kér
vényemben.
Az Egyh. kér. pénzügyi bizottság július hó 17-én tartott
gyűlésében tárgyalta ezen kérvényünket, s azon javaslatot tér-
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jeszti az Egyh. kér. gyűlés elé, hogy a jelen évre egyesületünk
250 korona segélyben részesíttessék, ugyanezen határozatában
jelzi a2t, hogy a jövő évben, a gyámolda részéről támadó nagy
fokú igényre való tekintettel, már ezt a csekély segélyt sem
fogja megadni.
Tudomásul szolgál.
8. Segélyalap.
Segélyalapunk szabályzatának végleges megállapítása ezen mai
gyűlésünknek leend feladata.
Segélyalapi tőkénk összege
4464 98 K
Ebből az egyesületi tagok befizetése
240T50 „
Adományokból pedig befolyt
2063 48 „
Adományaikkal az alap gyarapításához hozzájárultak:
Véssey Sándor alapítványa
1400-—
Luther Társaság ev. könyvkereskedése
478-—
Sass István
50 —
Csatáry Kálmán
50 —
Dr. Ajkay Béla
20 —
Horeczky Gyula
25 —
Hammer Gyula
10 —
Mühl János
10 —
Farkas György
5—
4
—
Vida Ferenc
4—
Nádor János és Ferenc
2 —
Benkő Béla
2—
Bereczky Géza
Halász János
1-40
Molnár Sándor
2-08
Összesen: 2063-48 K
Hogy milyen nagy szükség volt ezen alap létesítésére, azt
semmi nem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy évrőlévre szaporodik a kérvényezők száma. Szegény öregjeinknek öz
vegyei nehéz harcot vívnak a mai súlyos viszonyok között az
élettel, s nagyon valószinüneg tartom, hogy ugyanezen sorsra
kerülünk majd mi is, akik előtt az 1893. év bezárta a boldogulás
útját. Negyven év nagy idő, és mi öreg tanítók már annak felét
elvesztettük, a törvény mostoha rendelkezése miatt. — Nincs szá
munkra más ut és mód, mint kérni egyházunkat, hogy kár
pótoljon bennünket azon veszteségért, amely szolgálati éveink
megfelezése folytán minket öreg tanítókat sújtott.
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Egyesületünk rövid fenállása óta kiosztott az 1910. évben
150 koronát, az 1911. évben 280 koronát, az 1912. évben 505
koronát, összesen 935 koronát. Ebből segélyt kapott: négy özvegy,
egy árva, egy beteg tanító, egy tanulóleány és egy tanító.
Gondozzuk, ápoljuk, növeljük ezt az alapot, m. t. közgyűlés,
s ne feledjük soha, hogy az élet nehéz, s a szerencse forgandó.
Tudomásul szolgál.
9. Segélykérvények.
Segélyalapi szabályzatunk rendelkezése értelmében felhíváso
mat a kérvények beadása tárgyában f. évi február hó 1-én lapunk
3. számában közzétettem.
Július hó 1-ig- beérkeztek a következő kérvények:
26. sz. alatt Erdélyi Istvánné tanítóözvegy,
36. sz. alatt Gáspári Henrikné tanítóözvegy,
46. sz. alatt Pohánka Margit tanítóárva,
47. sz. alatt Bodor Sándorné tanítóözvegy,
48. sz. alatt Szíj Lajos tanító, három gyermeket taníttat,
51. sz. alatt Szabó Györgyné tanítóözvegy,
52. sz. alatt Sass József né tanítóözvegy,
63. sz. alatt Bodács Pálné tanítóözvegy,
64. sz. alatt Taucher Károly tanító, betegsége miatt,
65. sz. alatt Krug Lajos tanító, fiával együtt beteg.
74. sz. alatt Mendel Sándorné tanítóözvegy.
Mind ezen kérvényeket július hó 5-én elküldöttem Róth
Kálmán számvevő urnák, hogy a segélyezésre nézve terjesszen
javaslatot a mai közgyűlés elé.
A múlt évben kiosztott egyesületünk 505 korona segélyt.
Ebből Bodács Pálnénak 120 K, Sass Józsefnének 100 K, Taucher
Károlynak 125 K, Pohánka Margitnak 100 K és Nagy Bálintnak
60 K segély szavaztatott meg. — Amint a segélyezettek a nyug
táikat beküldötték, az összegeket azonnal utalványoztam.
Tudomásul szolgál. A tanítók egyúttal felhivatnak,
hogy a Péterfy alap gyarapítására az iskolákban gyűjtést
rendezzenek.
A közgyűlés továbbá Binczy Dániel vésel tanítónak,
ki szülei emlékére 100 koronás alapítványt tesz, nemes
cselekedetéért hálás elismerését fejezi ki.
10. Luther Társaság könyvkereskedése.
A Luther Társaság könyvkereskedése évről-évre készséggel
tesz eleget egyesületünkkel szemben vállalt kötelezettségének s
a 120 korona vásárlási százalékot pontosan fizeti segélyalapunk

számára, azért nagyon méltányos dolognak tartom, hogy mi is
eleget tegyünk vállalt kötelezettségünknek s teljes erőnkkkel támo
gassuk a Luther Társaság könyvkereskedését, oly módon, hogy
onnét szerezzük be úgy a magunk, mint iskolánk összes tanszerés könyvszükségletét.
Segélyalapunknak a 120 K évi segélyre igen nagy szüksége
van, könyvkereskedésünknek pedig a mai nehéz üzleti viszonyok
között szüksége van az összes tanítók hathatós támogatására, hogy
eleget tehessen kötelezettségének.
Tudomásul szolgál. Mivel azonban panasz merült fel,
hogy a Luther Társaság könyvkereskedése sokszor drá
gábban és silányabb minőségben szállítja cikkeit, mint
más cégek, elnök felkéri a közgyűlés tagjait, hogy sza
nálás céljából panaszaikat annak idején mindannyiszor
jelentsék be neki.
11. A kőszegi leányiskolánál létesítendő alapítvány.
Van szerencsém jelenteni, hogy a múlt évi ig.-választmányi
gyűlés jegyzőkönyvének I. 12. p. alatt nyert megbízatásomban
eljártam.
A Bakonyvidéki tanítóegyesület 5 korona és a Somogyi
egyházmegyei tanítóegyesület 50 korona adománya tényleg a
kőszegi leányiskola pénztárába lett beküldve, ahonnét azután át
lett téve az egyh. kerület pénztárába, ahol mint egyh. kér. tanítóegyesületünk alapítványa kezeltetik. (1912. évi püspöki jelentés
32. oldal.)
Megbízatásom oda irányult, hogy ezen tőkéket kérjem vissza,
hogy azok a többi egyesület adományával együtt kezeltessenek
a saját pénztárunkban.
M. t. közgyűlés! Amidőn ezen ügyben Főt. Mlgos Püspök
úrhoz fordultam, olyan kedves meglepetés ért, hogy a tőkék
visszakéréséről azonnal lemondottam, s most azon javaslatomat
terjesztem a m. t. közgyűlés elé, hogy az eddig itthon kezelt
összeget is küldjük be és csatoltassuk az egyházkerületi pénztár
által kezelt összeghez azon oknál fogva, mert az ott levő összeg
már most is nagyobb, mint amit mi itthon kezeltünk. Ugyanis :
Főt. Méltóságos Püspök ur 2686/913. sz. leiratában arról
értesített, hogy az „Egyh. kér. tanítóegyesület leányiskolái alapít
ványa^ címén a következő adományok, s alapítványi gyarapo
dások vannak feltüntetve:
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1. Várpalotai lelkészavatási ünnepélyen befolyt offertóriumi 50’— K
2. A somogyi tanítóegyesület adománya
50*— „
3. Gyurátz Ferenc püspök ur két izbeni adománya
100'— „
Összesen 200’— K
Ezen összeghez számítandó még a Bakonyvidéki tanítóegye
sület 5 korona adománya, s így az Egyh. kerületi pénztárban
az egyesületünk részére kezelt összeg 205 koronát tesz ki.
A saját pénztárunkban kezelt adományok a következők:
10 — K
Hammer Gyula
10 —
Farkas György
10 —
Balatonvidéki tanítóegyesület
10 —
Molnár Sándor
10 —
Róth Kálmán
1511
Felsővasi IV. kör
504
Sióvidéki tanítóegyesület
5—
Zalai tanítóegyesület
Sass István
10 —
Vasi közép egyhm. tanítóegyesület «.
20 —
Kemenesaljái egyházmegye
20 —
'10-—
Vasi felső egyh. IP. kör
Horváth József, Meszlen
10 —
Összesen 14515 K
Ezen jelentésem kapcsán azon javaslatot vagyok bátor a m.
t. közgyűlés elé terjeszteni, hogy ezen 145 korona 15 fillért, s
az ezután befolyó adományokat is csatoljuk azon 205 koronához,
amelvet az Egyh. kerületi pénztár kezel, s kérjük meg a Főt.
Mlgos Egyh. kér. közgyűlést, hogy ezen mi alapítványunkat, egye
sületünk rendelkezési jogának fentartása mellett, legyen kegyes
pénztárában kezeltetni.
Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájunk közös érzel
mének adok kifejezést akkor, amidőn Főt. Mlgos Püspök urnák,
aki igazi atyai jósággal akkor is segélyez bennünket, amikor
mi azt nem is tudjuk, e helyről mondok hálás köszönetét.
Azon egyesületeket pedig, akik ez ideig még nem járultak
hozzá ezen nemescélu alapítvány gyarapításához, ismételten felnívom, hogy ne zárkózzanak el kérő szavam elől, rendezzenek
gyűjtést e célra, s küldjék hozzám adományaikat. — Egyben
felhívom az egyesületeket is, amelyek évi adományt szavaztak
meg ezen nemes célra, hogy adományaikat évről-évre az elnökhöz
küldjék, hogy igy azok nyilvántarthatok legyenek.
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A közgyűlés egyhangú helyesléssel kimondja, hogy
a 145'15 korona az Egyházkerület által kezelt 205 koronás
alapítványhoz csatoltassék és felkéri az egyházkerületi köz
gyűlést, hogy ezen alapítványt, egyesületünk rendelkezési
jogának föntartása mellett, kezelni szíveskedjék. Az ezen
célra befolyp adományok ezentúl az elnökséghez kül
dendők.
12. Magyarorsz. tanítók Országos szövetsége.
Alapszabályaink megerősítése után most már egyesületünk
is abban szerencsés helyzetben van, hogy beléphet a tanító
egyesületek orsz. szövetsége tagjainak sorába. A mai gyűlésünk
nek a feladata, hogy ezen tárgyban végleges határozatot hozzon.
Hogy helyzetünk teljesen tiszta képben álljon előttünk, szük
ségesnek tartottam, hogy a tizenhárom egyházmegyei egyesülettől
bekérjem a jelentéseket arra nézve, hogy melyik egyesület mióta
s hány taggal van bevéve az orsz. szövetség kötelékébe. A be
érkezett jelentések szerint a S o p r o n i f e l s ő egyh. m. tan. e.
belépett 1913. évben 40 taggal, a S o p r o n i a l s ó egyh. m.
tan. e. 1910. óta 27 taggal, a K e m e n e s a l j á i egyh. m. tan. e.
1911. óta 42 taggal, a Z a l a i egyh. m. tan. e. 1912. óta 12 taggal,
a Veszprémi egyh. m. tan. e. S o m l y ó v i d é k i k ö r e 1910. óta
31 taggal, a S o m o g y i egyh. m. tan. e. 1910. óta 17 taggal, a
Tolna-Baranya-Somogyi egyh. m. tan. e. M e c s e k v i d é k i k ö r e
1909. óta 47 taggal, a S i ó v i d é k i k ö r e 1910. óta 43 taggal, a
Va s i f e l s ő egyh. m. tan. e. már 1912. évben elhatározta, hogy
belép 77 taggal, de mert alapszabályait a m. kormány ez ideig
nem erősítette meg, a belépés is késedelmet szenvedett. A G y ő r i
egyh. m. tan. e., továbbá a V a s i k ö z é p egyh. in. tan. e.
szintén tagjai az Orsz. szövetségnek, de a megyei általános tanítóegyesületekben fizetik a tagsági díjakat. A Veszprémi egyh. m.
tartozó B a k o n y v i d é k i tan. e. és a Tolna-Baranya-Somogyi
egyh. m. tartozó B a l a t o n v i d é k i egyesület ez ideig jelentést
nem adott. E szerint az Orsz. szövetségnek közvetlen fizető tagja
kilenc egyh. m. egyesület, összesen 336 taggal, a megyei általános
egyesületekben két egyh. m. egyesület, összesen 80 taggal, nem
adott jelentést két egyesület, összesen 41 taggal.
Miután alapszabályaink Ili. fejezetének d) pontja a szoros
összeköttetés fentartását teszi kötelességükké, kérem ez érdemben
is a m. t. közgyűlés határozatát.
A közgyűlés megbízza Benedek Vince kartársat, hogy
az Országos szövetséggel tárgyaljon a belépés és kép-
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viseltetés módozataira vonatkozólag és erről tegyen jelen
tést az elnöknek.
13. A részletes tanmenet.
A bizottság, amint azt a múlt évben is volt szerencsém jelen
teni, munkáját bevégezte. Az Egyh. kér. népiskolai bizottság az
egész anyagot kiadta Koczor Márton kartársunknak, hogy azt
sajtó alá rendezze.
Az Egyh. kér. népiskolai bizottság eljárását az Egyházkerületi
gyűlés múlt évi jegyzőkönyvének 231. pontja alatt helyben hagyta,
Koczor Márton kartársunknak a munka sajtó alá rendezéséért
100 korona tiszteletdíjat, a közreműködő kartársaknak kész ki
adásaik fedezésére szintén 100 koronát szavazott meg. — Az
összegek kiutalásáról szóló értesítést elküldöttem Koczor Márton,
illetve Horeczky Gyula kartársaknak.
A munka kinyomatását ezer példányban rendelte el az Egyh.
kér. gyűlés, amelyet megjelenése után minden iskola méltányos
árban meg fog kapni.
A 100 korona fuvardíj a következőleg lett elszámolva:
1. Horeczky Gyula három összejövetelre
9'— K
2. Szórády Dénes három összejövetelre
9—
3. Koczor Márton két összejövetelre
6-—
4. Molnár Sándor két összejövetelre
6‘—
5. Szigethy Dénes három összejövetelre
9—
6. Róth Kálmán három összejövetele
9—
7. Czirák György egy összejövetelre
3—
8. Farkas György három összejövetelre
9'—
9. Kiss Lajos két összejövetelre
6—
10. Kiss Sándor három összejövetelre
9’—
11. Tóth István három összejövetelre
9—
12. Csizmadia Ferenc három összejövetelre
9—
13. Dávid János egy összejövetelre
3—
—•38
' Nyugtabélyegre
Póstadíjak
362 ,
Összesen 100 — K
Örömmel jelentem,, hogy a részletes tanmenet igen jó és
könnyen áttekinthető alakban megjelent, s így a most kezdődő
tanévvel már használatba vehetjük. Készséggel ragadom meg az
alkalmat, hogy úgy a szerkesztésben részt vevő kartársaknak,
mint egyházkerületünknek köszönetét mondjak. Tárgysorozatunk
során Koczor M. kartársunk ismertetni fogja az egész munkát.
Örvendetes tudomásul szolgál.
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14.
Soproni felső egyh. m. e. gyűlésén Gráf Samu soproni kar
társunk tartott igen sikerült gyakorlati tanítást a természettanból.
— Ennek végeztével elnök meleg szavakban emlékezett meg Nt.
Brunner János esperes úrról, ki betegsége miatt lemondott hiva
taláról, majd igaz örömmel üdvözölte Scholtz Ödön esperes urat
új állásában. Fájdalommal emlékezik meg Krug Lajos kartár
sunkról, ki hosszas betegsége miatt nem jelenhetett meg a gyűlésen,
és a szenvedés által lesújtott Topscher Lajos ruszti kartársunk
ról. — Jelenti, hogy a konvent ismét négy tanítói állást szervezett,
s ezzel a tanerők száma a soproni egyházban 20-ra emelkedett.
— Foglalkozott az egyh. kerületi gyűlés jegyzőkönyvének a tan
ügyre vonatkozó pontjaival, majd az Ének- és Zenepártoló Egye
sület jegyzőkönyvével kapcsolatban felhívja az egyesület tagjait,
hogy hassanak oda, miszerint a gyülekezetek lépjenek be az
egyesület tagjai sorába. — Jelenti, hogy a német anyanyelvű
iskolák számára szerkesztett Olvasó- és Tankönyv engedélyezve
van, tehát a jövő tanévvel bevezethető. — Foglalkozott az egyh.
kér. tanítóegyesület jg.-választmánya által hozott határozatokkal.
Bejelenteni határozta, hogy az egyesület minden tagja belépett
országos egyesületünk tagjai sorába. A beteg Krúg Lajos ezen
dolgozatát: „Mikor teljesítik feladatukat iskoláink nemzetiségi
vidéken?” olvasta fel Schád János. Az egyesület a nagy gonddal
összeállított munkáért jegyzőkönyvileg mondott köszönetét a szer
zőnek. — Meghallgatta a pénztáros, számvevő és a könyvtáros
jelentését. Leadta szavazatát a zsinati, az egyh. kerületi és az
egyh. megyei képviselőkre. Elismeréssel vette tudomásul Laschóber
Gusztáv kartársunk azon nemes elhatározását, hogy a f. évre
lemondott a Zsedényi díjról azért, hogy azt a hosszas betegség
által sújtott Krúg Lajos kapja meg. — Végül foglalkozott a
fizetésrendezés és a nyugdíjtörvény ügyével.
Vasi közép egyh. m. tan. egyesület tavaszi gyűlésén az elnöki
jelentés kapcsán foglalkozott a fizetésrendezéssel, s megállapítja,
hogy habár a tanítóság óhaját nem is elégítette ki ez a fizetés
rendezés, de helyzetét elviselhetőbbé tette. A jövőre nézve azon
ban fenntartja, jogos követeléseinek méltányos rendezéséért a küz
delem folytatását. Elnök beszámolt az Egyh. kér. Felügyelő úr
beiktatása alkalmával Sass elnök által történt üdvözlésről, a rész
letes tanmenet elkészítéséről, a Győrött tartott ig.-választmányi
gyűlés határozatairól, az egyházmegyei, kerületi és egyetemes
gyűlések által hozott, s ránk vonatkozó határozatokról. Ismerteti
a Szombathelyi és a Muraszombati körök működését, s meg-
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emlékezik Bakó János volt sürüházi kartársunk 47 évi, Varga
Endre péterhegyi 42 évi és Csizmadia Pál 40 évi kiváló tanítój,
működéséről. — Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy egy egye
temes jellegű ev. tanítónőképző intézet létesíttessék Kőszegein —
Sürgeti a vallásoktatáshoz, az egyetemes tante.rvnek mindenben
megfelelő tankönyvek megiratását. A Segélyalap szabályzatát egé
szében elfogadja. Tárgyalta Németh Jenő köyetkező című javaslatát :
„Az ev. tanítóság méltóbb képviseltetése az egyházi önkormányzat
valamennyi fokozatán.” A javaslatot némely módosítással el
fogadta, s azt a mai közgyűlésünkre felterjeszteni határozta. A
Muraszombat vidéki iskolákra nézve kéri az egyetemes vallás
oktatási tantervnek hatályon kívül helyezését, mert azt részben
a nyelvi, részben pedig a helyi viszonyok miatt feldolgozni nem
lehet. Meghallgatta a pénztáros, számvevő, könyvtáros jelentését,
leadta szavazatát az egyh. megyei, kerületi s a zsinati képviselőkre.
Határozott a Rupprecht Taszilló-féle alapítvány kamatainak ki
adása ügyében. Intézkedett a jövő gyűlésen tartandó felolvasásról,
s végül elfogadta Fenyves Károly azon indítványát, hogy a tanítói
földek telekkönyvileg irattassanak át az iskolafentartó egyházakra,
s azok kántori fizetést képezzenek.
Kemenesaljái tanítóegyesület őszi gyűlésén Koczor M. tartott
gyakorlati előadást a számtanból, leadta szavazatát a zsinati kép
viselőre, kimondotta, hogy az önkéntes évöket szolgáló tanítók
a tagsági díjat a szolgálati év alatt is tartoznak megfizetni. Fog
lalkozott az Orsz. Szövetség átirataival és Szórády D. előadása
alapján az egyetemes tantervvel.
Tavaszi gyűlésén Osvald S. tartott emlékbeszédet a korán
elhunyt Cser Lajos kartársunk felett, s sírját megkoszorúzta. —
Tárgyalta az ig.-vál. által készített Segélyalap szabályzatot. Foglalkozott az Orsz. Szövetség által tárgyalásra leadott ügyekkel, s
képviselőjének megválasztotta Szórády Dénest. — Tudomásul
vették az egyh. megye, egyh. kerület és az egyetemes gyűlésnek
a tanügyre vonatkozó határozatait. Meghallgatta Németh V.-nak
a „Szabad akarat neveléséről” című értekezését, majd Szórády
D.-nek az Eötvös alapról tartott felolvasását. — Foglalkozott a
pénztár, a könyvtár ügyével, megejtette a jelölést a Zsedényi
díjra, leadta szavazatát az egyh. kerületi és egyh. megyei tanító
képviselőkre, s végül intézkedett a jövő gyűlés helye, ideje és
munkahozóiról.
Veszprémi egyh. megye két tanítóegyesülete, a Somlyó és
a Bakony vidéki egyesület ez évben közösen tartotta gyűlését
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Pápán, s kimondotta a két testület egyesülését. A nagyfontosságu gyűlésen jelen volt Főt. Mlgos Püspök ur, Nt. Takács
Elek esperes ur s a két egyesület összes tagja. — Elnök meleg
szavakban emlékezett meg Nt. Szalay László esperes korai elhunytáról, aki a tanítói kar s annak érdekei iránt mindenkor
őszinte szeretettel viseltetett. Miután az egyesülés egyhangú hatá
rozattal kimondatott, egy bizottságot választottak az alapszabályok
megfelelő átdolgozása végett s meghatározták a gyűlések tartá
sának helyét és rendjét. — Megválasztották az új tisztikart. Elnökké
egyhangú lelkesedéssel ismét Nt. Kiss Lajos lelkész urat válasz
tották, ki már évek hosszú során át odaadó munkássággal tölti be
a Somlyó vidéki egyesületben az elnöki tisztet. Püspök ur Öméltó
sága örömmel üdvözölte az egyesületet az egyház nevében. ígéri,
Hogy főpásztori tekintélyének egész súlyával mindig a tanítóság
ügyét fogja támogatni, de viszont a tanítóságot is kéri a lelkészek
és a tanítók közötti jó viszony ápolására.
Leadta szavazatát a zsinati, az egyh. kerületi és az egyházmegyei tanítóképviselőkre. Foglalkozott a tananyag s az általa
kitűzött pályamunkák ügyével. A két egyesület pénzügyeinek ren
dezésére bizottságot küldött ki. Sajnálattal látom, hogy hivatalos
lapunkban megjelent felhívásom alapján, a segélyalapi szabály
zatot nem tárgyalták. — Meghatározta az őszi gyűlések idejét,
helyét s tárgysorozatát. Foglalkozott az Eötvös alap ügyével, szor
galmazta a nyugdíjtörvény revízióját s végül üdvözölte Sümegi
János kartársunkat 25 éves tanítói működése alkalmából.
Somogyi egyh. megyei tanítóegyesület múlt őszi gyűlésén
közlelkesedéssel elnökké választotta Mikler Győző légrádi kartár
sunkat. A tisztikar többi tagjának megválasztása után Sass István
tartott emlékbeszédet a szerencsétlen véget ért ifjú kartársunk,
Németh Sándor volt vései tanító felett.
Tavaszi gyűlésén a nagy gonddal s mindenre kiterjedő figye
lemmel összeállított elnöki jelentés kapcsán tárgyalta a fizetés
rendezés ügyét, szorgalmazta a nyugdíjtörvény revízióját, foglal
kozott a Kapi—Papp-féle tankönyv átdolgozásának ügyével, meg
hallgatta Sass I. javaslatát a tanítók képviseltetése ügyében. Majd
Hajas Gyula olvasta fel a „Kézügyesség tanítása” című érdekes
tanulmányát s mutatta be a tanítványai által igen ügyesen készített
tárgyakat. Foglalkozott Teke L. iharosberényi kartársunk azon
panaszával, hogy gyülekezete lakásából egy szobát elvett tőle
s berendezte tanteremnek. Megválasztotta zsinati, egyh. kerületi
s egyházmegyei gyűlésekre küldendő képviselőit, s meghatározta
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az őszi gyűlés helyét s idejét. A gyűlés végeztével, mint minden
évben, úgy ez alkalommal is a lelkészi karral együttesen járultak
az úr asztalához sl ennek végeztével közösen vettek búcsút Nt.
Szalóky Elek nyugalomba vonult surdi lelkésztől.
Soproni alsó egyh. m. tanítóegyesület igaz kartársi szeretettel
ünnepelte Farkas György elnököt negyvenéves tanítói működése
alkalmából, akit Sopronvármegye törvényhatósága is 300 koronás
jutalomban részesített. Az üdvözlők sorában ott volt az egyház
megye Nt. esperese, Ngos dr. Ajkai Béla felügyelő, a Vasi közép
egyh. m. tanítóegyesület elnöke s a volt tanítványok. Ugyanezen
alkalommal ünnepelte az egyesület Hajas Kálmán és Szíj Lajos
kartársakat, akiket Sopron vármegye törvényhatósága szintén juta
lomban. részesített. — Gyűlése folyamán foglalkozott az Eötvös
alap módosított alapszabályaival, pénztára s könyvtára állapotá
val, megválasztotta az Orsz. szövetségbe küldendő képviselőjét,
leadta szavazatát a zsinati, az egyh. kerületi és az egyh. megyei
képviselőkre. Ezután Szalay Pál olvasta fel ily című munkáját:
„Jelen nevelői feladatunk az erkölcsös megelégedés szolgálatában/"
Kimondotta, hogy a katholikus szellemű „Rábaközi irkákat” ne
használják az iskolák. Elhatározta, hogy a Zsedényi alapítvány
kamatai a szolgálati évek sorrendje szerint fog kiadatni, s végül
megállapította a jövő gyűlés tárgysorozatát, helyét és idejét.
Zalai egyh. m. tanítóegyesület őszi gyűlésén, mint a lelkiismeretes és szorgalmas tanító mintaképét ünnepelte az egyesület
Bereczky Géza elnököt huszonötéves tanítói működése alkalmával,
s felkérte egyházi hatóságát, hogy fáradozása némi jutalmául
eszközölje ki részére a személyi pótlékot. Gyűlése folyamán Garab
Lujza tanítónő olvasta fel a „Gyermek egyénisége” című mun
káját. Felkérte az egyesület lelkész tagjait, hogy a vallási tár
gyakból mutassanak be mintatanítást. Szeretettel üdvözölte Benkő
Béla egyesületi tagot azon alkalomból, hogy kétszáz koronás
személyi pótlékkal lett kitüntetve. Tavaszi gyűlésén elnök jelenti,
hogy az egyházmegye az egyesületet harminc korona évi segélyben
fogja részesíteni. Az egyesület köszönettel veszi tudomásul a
bejelentést s elhatározta, hogy ezen összegen minden évben egy
képviselőt küld az Ág. h. ev. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesüle
tének gyűlésére, egyben tudomásúl veszi azt az örvendetes dolgot,
hogy a Zalai egyhm. tan. egyesület tagjai már mind beléptek Or
szágos egyesületünk tagjai sorába. Foglalkozott az Orsz. Szövetség
által leadott ügyekkel, s elhatározta, hogy a fizetésrendezés ügyét
állandóan napirenden tartja. Leadta szavazatát az egyh. kér. és
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egyh. m. képviselőkre, megválasztotta képviselőjét az Orsz. Szö
vetségbe. Tárgyalta Benkő Béla ily című felolvasását: „Néhány
szó a vallás tanításról s a felekezetiesség ápolásáról” . A pénz
tári jelentés után megállapította a jövő gyűlés helyét.
Győri egyh. m. tan. egyesület gyűlésén elnök rámutat azon
körülményre, hogy bár a fizetésrendezés az eddigi állapothoz
képest haladást jelent, mégis a tanítói kar jogos igényeit nem elégíti
ki. Az igaz kartársi szeretet hangján emlékezik meg Buthy Márton
nyug. kartársunk elhunytéról. Gálos Gyula a „Szociálizmusról”
című munkáját, Borsody János, „A tanító a patronázsmunka szol
gálatában” című értekezését olvasta fel. Leadta szavazatát az
egyh. kerületi és az egyh. megyei gyűlésekre küldendő képvise
lőkre. Határozott a Zsedényi-alap és a Földváry-segély-alap ado
mányainak kiadása tárgyában. Tárgyalta Szabó György indítványát
a tanítók fizetésrendezése s képviseltetési jogának kibővítése tár
gyában. Végül meghatározta a jövő gyűlés helyét és idejét.
Balatonvidéki egyesület gyűlésén elnök beszámolt azon meg
bízatásáról, hogy a Sióvidéki és a Mecsekvidéki egyesületekkel,
az egyh. megyei egyesület megalakítása tárgyában gyűlésezett,
de eredményt elérni nem tudott, megállapodás csak annyiban jött
létre, hogy ha az egyh. megyei tanítóegyesület megalakul, annak
gyűlésein a Balatonvidéki egyesület képviseltetni fogja magát.
Majd Fejér Imre tartott emlékbeszédet Bernhardt Henrik nyug.
köttsei tanító felett. Wallner Gyula, a „Szociális ismeretek gya
korlati érvényesítése a számtan tanításban” című értekezésének
meghallgatása után, megejtette a jelölést a Zsedényi-díjra s végül
meghatározta a jövő gyűlés helyét.
Mecsekvidéki tanítóegyesület őszi gyűlésén tárgyalta a há
rom vidéki egyesületnek egyházmegyei egyesületté való alakulását
és ennek alapszabályzatát, s azt helyzetének megfelelően módo
sította. Meghallgatta Becht Henrik és Flildebrand Miksa orgona
játékát, kik űj korálokat mutattak be. Megállapította a jövő
gyűlések munkarendjét s határozatot hozott az új énekes könyv
egyöntetű bevezetése ügyében. Meghallgatta a pénztáros jelentését
és meghatározta a jövő gyűlés helyét.
Tolna-Baranya-Somogyi egyh. megye három tanítóegyesülete,
u. m. a Balaton-, Sió- és Mecsek-vidéki egyesületek a f. évi ta
vaszi gyűléseik helyett, egy közös gyűlést tartottak Bonyhádon.
Mindenesetre örvendetes jelenség az, hogy egyh. megyéink vi
dékenként széttagolt egyesületei, a közös cél érdekében egye
sülnek, s így az apró testületek helyét egy erős munkabíró egye-
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sülét foglalja el, amelynek munkája után sokkal több eredményt
lehet várni és remélni, mint azon kicsiny körök működésétől, a
melyeknek határozataival még megesett az is, hogy egészen ellen
tétes kérésekkel ostromolták az egyházmegyét.
A Bonyhádon tartott közös gyűlésen Knábel Vilmos gyakorlati
előadást tartott. Az elnöki jelentések során megemlékeztek Laub
Sándor és Schäfer Mihály nyug. kartársak elhunytáról. Majd jány
Rezső beteg kartársunk szomorú helyzetével foglalkoztak, számára
gyűjtési rendeztek s elhatározták, hogy segélyezése ügyében az
egyházkerülethez fordulnak. Tárgyalták a három kör egyesülé
sének módozatait, megalkották alapszabályaikat. A tanítók fize
tése rendezésének ügyével behatóan foglalkoztak s megállapí
tották a sérelmes pontokat s azokat a mai gyűlésre felterjeszteni
határozták. Leadták szavazatukat a zsinati képviselőre. Foglalkoztak
a kántori fizetés rendezésének ügyével, s a határozat felterjesztését
elhatározták. Szavaztak az egyházkerületi és az egyh. megyei
gyűlésekre küldendő képviselőkre. Javaslatot készített a nyugdíjtörvény revíziója tárgyában s azt felterjeszteni határozta. Foglal
kozott a tanítók jogvédő bizottságának szervezésével és a tanítói
mellékfoglalkozások díjazásának ügyével. Meghallgatta a tanítók
szolgálati pragmatikája tárgyában készített javaslatot s azt egészé
ben elfogadta. „A tanítók képviseltetése az egyházkormányzat
valamennyi fokozatán” című javaslatot egészében elfogadta s azt
felterjeszteni határozta. Knábel Vilmos ismertette: „A tanterem
és a tanítás egészésgügyi szempontból’’ című munkáját s azt a
tanítóknak megvételre ajánlja. A pénztárosok jelentéseit tudo
másul vette. Meghallgatta Rédey Károly „Bibliai történetek” című
munkájának ismertetését. Foglalkozott az Eötvös-alap ügyével,
a tagokat buzdította a belépésre. Az indítványok során foglalkozott
az igazgató-tanítók kinevezésének kérdésével, azok tiszteletdíját
az állami iskolák számára megállapított fokozat szerint fizessék az
iskolafentartó egyházak, amennyiben pedig erre fedezetük nem
volna, az adócsökkentési alapból kiutalt államsegélyből fedeztes
senek ezen tiszteletdíjak. Végül az egyesület ügyeinek ideiglenes
vezetésével megbízta Haiszer Henrik Sióvidéki elnököt.
Vasi felső egyh. m. tanítóegyesület közgyűlését Németh Fe
renc munkája vezette be, báró Eötvös József emlékezete című
felolvasásával. Elnök bejelentette, hogy alapszabályaikra a m. kor
mány nem adta meg jóváhagyását. Hálás köszönetét fejezte ki az
Egyh. kér. tan. e. Segélyalapjának, hogy Taucher kartársunkat
ismételten segélyezte s felhívta a tagokat, hogy hátralékaikat
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fizessék be. Szeretettel üdvözölte Brunner János és Aikelin Vil
mos kartársakat 50, illetve 40 éves áldásos működésük alkalmával.
Leadta szavazatát az egyházkerületi, az egyházmegyei gyűlésekre
küldendő képviselőkre és a zsinati képviselőre. A fizetésrendezés
ügyét mindaddig napirenden tartani határozta, amig az méltányos
megoldást nem nyer. Tárgyalta a m. kormány leiratát, az alap
szabályok módosítása ügyében. Meghallgatta Pummer Ernő felol
vasását „A tanítók szolgálati viszonyainak rendezése” és Luberszbeck Tófor előadását az Eötvös-alap új alapszabályainak
ismertetése tárgyában s ezzel kapcsolatban felhivta a tagokat, az
Eötvös-alap tagjai sorába való belépésre. Tárgyalta a pénztáros
és a számvevő évi jelentését. Egy örvendetes, de ezideig szo
katlan jelenséggel is találkozunk ezen egyesület életében s ez
az, hog) az egyházmegye 200 korona segélyt adott a tanítóegyesületnek. Határozott a segély-alap kamatainak és a Zsedényidíjnak kiadása ügyében. Végül azon jogos kéréssel fordul az
egyházmegyéhez, hogy miután még ma is vannak egyházközségek,
ahol a tanító a harangozás végzésére kötelezve van, hasson oda,
hogy ez a mai viszonyoknak meg nem felelő állapott mielőbb
meg legyen szüntetve.
Tudomásul szolgál.
15. Pályamunka.
A múlt évi ig.-választmányi gyűlés jegyzőkönyvének 9. pontja
alatti határozattal ezen tételt tűzte ki kidolgozásra: „Milyen legyen
a jövő iskolája.” A pályadíjat, épen a muankakedv fokozása érde
kében, ötven koronában állapította meg. A felhívást ez ügyben
lapunk f. évi 1. számában közzé tettem, de sajnos felhívásomnak
eredménye nem lett.
Bizonyára mélyen elszomorító jelenség, m. t. közgyűlés, hogy
egy ilyen nagy egyesületben, egy ilyen minden szakembert közelről
érdeklő pályatétel kidolgozatlanul marad. A jelenség azonban csak
minálunk új, mert más egyesületek életében évek óta hangzik
már ez érdemben a panasz. Pedig, m. t. közgyűlés, én 'egészen
jogos és helyén valónak találom a kérdést, hogy minek nekünk
az egyesület, ha nem akarunk dolgozni? Alapszabályaink hatá
rozott szavakban jelölik meg egyesületünk célját, tehát a munka,
az önképzés elől kitérnünk nem lehet és nem szabad. Épen
azért azon javaslatot terjesztem a m. t. közgyűlés elé, hogy a
tételt adja le az egyházmegyei egyesületeknek kidolgozás végett

— 429

azon utasítással, hogy a jövő tavaszi gyűlésekre kidolgozott tételt
tárgyalják le, amennyiben azt jónak találják, terjesszék fel az
egyházkerületi egyesület elnökének, aki a beérkezett dolgozatokat
kiadja a bíráló bizottságnak s ennek javaslata alapján a pálya
díj a legjobb munkának ki fog adatni, s ez már, m. t. közgyűlés,
nem annyira egyeseknek, mint az egyházmegyei egyesületeknek
a nemes versenye leszen.
A tétel kiadatik az egyházmegyei tanítóegyesületeknek;
azok dolgoztassák ki, küldjék be a tárgyalt munkákat az
egyházkerületi elnökhöz, hogy a bírálóknak kiadassanak.
A legjobb munka 50 korona jutalomban részesül.
16.
Főtisztelendő Méltóságos Püspök úr 2760/913. sz. levelé
ben arra hívta fel az egyh. m. tanítóegyesületeket, hogy az E. 'A.
168. § 4. pontja rendelkezése értelmében egy tanítóképviselőt
válasszanak az összehívandó zsinatra. Amint a jegyzőkönyvekből
meggyőződtem, az egyesületek énrám adták szavazatukat. Nem
kerestem, m. t. közgyűlés ezt a megtisztelő megbízást, de ígérem
azt, hogy ha Isten segít, úgy miként a múltban, azonképen a
jövendőben is minden lehetőt el fogok követni arra, hogy ügyünk
nek használjak.
Fogadják kérem a megtisztelő bizalomért hálás köszönetemet.
Az egyh. kerületi tanítóképviselőket, amint azt lapunk f. évi
3. számában közzétett körlevelemben is megírtam, a f. évre a
kemenesaljai és a somogyi egyh. m. tanítóegyesületek tagjai so
rából kellett megválasztani. Sajnálattal látom, hogy az érdekelt
egyesületek elnökei, csupa szerénységből, nem közölték a testvér
egyesületekkel, hogy kit óhajtanak kebelükből képviselővé válasz
tani. Csak igy magyarázható meg az, hogy a többi egyesületek
nem Koczor Márton és Mikler Győzőre szavaztak, hanem meg
oszlottak a szavazatok Szórády Dénes, Csatáry Kálmán, Héricz
Sándor, Horváth Mihály és Sass István között, úgy annyira, hogy
Koczor Márton 150 szavazattal, Héricz Sándor pedig 101 szava
zattal lett képviselővé választva.
Méltóztatnak nekem elhinni, hogy az ilyen széthúzó eljárás
mindenfelől visszatetszést szül, azért indítványozom, hogy jövőben
az érdekelt egyesületek már az őszi gyűléseiken állapodjanak
meg a megválasztandó képviselő személyében s azt azonnal je
lentsék be a kerületi tanítóegyesület elnökének, annak a feladata
legyen azután az, hogy közölje az egyh. m. egyesületekkel a jelöltek

-
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neveit A dolog természetéből folyik, hogy az egyesületeknek
kölcsönösen tisztelni kell egymás határozatait.
Tudomásul szolgál s a közgyűlés elnök indítványához
hozzájárul.
17. A múlt évi egyh. kerületi gyűlés alkalmával lett beiktatva
hivatalába Mlgos dr. Berzsenyi Jenő egyh. kerületi felügyelő ur,
amidőn őt a tisztelgő küldöttségek során egyesületünk nevében
üdvözöltem.
Ugyanakkor résztvettem az egyh. kerületi népiskolai bizottság
és az egyh. kér. ének- és zenepártoló egyesület gyűlésén, valamint
az egyh. kér. gyűlésen is.
November hó 2-án az Egyetemes tanügyi bizottság gyűlésén
voltam Budapesten, ugyanakkor mint egyh. kerületünk kiküldöttje
résztvettem a november 5—9-ig tartott egyetemes gyűlésen, közben
november 7-én délután ott voltam Országos egyesületünk választ
mányi gyűlésen, mint Orsz. egyesületünk dunántúli alelnöke.
Május hó 23-án részt vettem az Egyetemes tanügyi bizottság
tavaszi gyűlésén Budapesten, ugyanakkor Főt. Mlgos Püspök ur
megbízásából képviseltem a Dunántúli Egyh. kerületet egy öttagú
küldöttségben, amely Mlgos Zsigmondy Jenő egyh. kerületi fel
ügyelő ur vezetésével az államsegély felemelése ügyében a közoktatásügyi kormánynál tisztelgett.
Június hó 25-én ugyancsak Főt. Mlgos Püspök ur meg
bízásából ott voltam a csurgói állami tanítóképző-intézet képesítő
vizsgálatán s vezettem az evang. vallásu jelöltek tanképesítő
vizsgálatát a vallási tárgyakból.
Tudomásul szolgál.
18. Knábel Vilmos bonyhádi kartársunk azon kéréssel fordult
hozzám, hogy hívjam fel a m. t. közgyűlés tagjainak becses figyel
mét az ő munkáira. Ezek közül a „Karácsonyfa alatt” című munka
ezen évben már második bővített kiadásban fog megjelenni, amely
körülmény már maga is elég ajánlatos a műre nézve, de még
ennél is fontosabb az, ami neki a kelendőséget biztosítja: a
belső tartalom.
Másik műve: „A tanterem és a tanítás egészségügyi szem
pontból” , most van sajtó alatt. A pár ívnek a tartalma után
ítélve örömmel ajánlom azt k. k. urak becses figyelmébe, mert
sok, nagyon sok olyan dolgot állít elibénk, ami tanügyi életünkben
nagyon is fontos, és mégis nagyon sok iskolánál teljesen figyelmen
kívül maradnak.
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Az érdeklődők a műveket itt nálam is megtekinthetik.
[Miután a munka időközben megjelent, annak az iskolai könyv
tárak számára való beszerzését melegen ajánlom. A munka ára
60 fillér.
Helyeslő tudomásul szolgál.
19. Múlt gyűlésünk óta nyugalomba vonult: Hanvai János
kukméri, Laschober Sámuel felsőujlaki, Novák Elek sandi, Molnár
Sándor liszói, Geyer Adolf ecsényi kartársunk. Adja Isten, hogy
a jól megérdemelt nyugalmat évek hosszú során át élvezhessék.
A halál kiragadta körünkből: Moll Henrik, Cser Lajos, Né
meth Sándor, Ulreich János, Laub Sándor, Schäfer Mihály,
Bernhardt Henriiig Grósz Mihály, Buthy Márton, Dessaules Hen
rik kartársunkat. Legyen pihenésük csendes és békés, emlékezetök pedig áldott mi közöttünk.
Nem tehetem, m. t. közgyűlés, hogy meg ne emlékezzem Nt.
Zábrák Dénes volt soproni lelkész, az egyh. kerületi népiskolai
bizottság elnökének gyászos elhunytáról. Hű munkása volt a
tan ügynek s igaz barátja a tanítói karnak, aki kitartással s sze
retettel támogatta minden ügyünket. Nagyon méltó dolognak tar
tom, hogy emlékezetét jegyzőkönyvünkben megörökítsük.
Tudomásul szolgál.
20. A tisztikar és az igazgató-választmány tagjainak meg
bízatása m. t. közgyűlés, a mai nappal lejárt. Hogy miként feleltünk
meg tisztünknek, miként végeztük a ránk bízottakat, annak
elbírálására a m. t. közgyűlés hivatott. Én, úgy magam, mint
tiszttársaim, valamint az igazgató-választmányi tagok nevében meg
köszönöm a belénk helyezett bizalmat és támogatást, tisztemet
társaimmal együtt leteszem és kérem a m. t. közgyűlést, hogy
ezt tudomásul venni s helyembe az egyesület ügyeinek vezetésére
új elnököt választani kegyeskedjék, aki azután pihent erővel,
nemes ambícióval, odaadó munkássággal vezesse tovább egye
sületünk ügyeit.
,
M. t. közgyűlés!
Jelentésemnek végére jutottam. Egyesületünk legszentebb ér
deke azt kívánja minden tagtól, hogy a közös munkából vegye
ki a maga részét kicsiny és nagy egyaránt, s azzal búcsúzom
Önöktől, hogy az' őszinte és kölcsönös bizalom, az igaz kartársi
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szeretet, a törhetetlen munkakedv kösse össze egyesületünk minden
tagját, minden időben.
Kérem jelentésem tudomásul vételét.
Súrd, 1913. július hó.
S aíss I st vál n,
elnök.

A közgyűlés elnöknek, a kimerítő, gondos jelentésért
köszönetét mond.
III. A Segélyalap szabályzatát Benedek Vince győri tanító
ismerteti.
Többoldalú hozzászólás után a szabályzat 18-ik pontja
a kemenesaljai egyházmegyei egyesület javaslatának el
fogadásával oda módosíttatik, hogy a segélyért folyamodó
fél a segélyt kiosztó bizottság tanácskozásain részt nem
vehet.
A szabályzat többi pontját változatlanul fogadja el
a közgyűlés és kimondja, hogy a szabályzat egész ter
jedelmében újból kinyomassék.
IV. Krug Lajos, soproni tanító, „A rajzoktatás a népiskolá
ban” cím alatt előadást tart.
A képekkel illusztrált, alapos tájékozottságra valló sza
bad előadás általános tetszést aratott. Gyakorlati utasításait
az előadónak a közgyűlés helyesléssel fogadja, neki kö
szönetét mond és felkéri, hogy előadását a sajtóban je
lentesse meg.
V. Koczor Mihály beterjeszti a részletes tanmenetről szóló
jelentését.
A kiváló munka beható ismertetéséért a közgyűlés
köszönetét szavaz.
VI. Farkas György egyesületi pénztáros terjeszti elő az 1912-ik
évre vonatkozó számadásokat.
A jelentés szerint az egyesület bevétele kitett 1681 korona
99 fillért, kiadása 1631 K 71 fillért. Pénztári maradvány 50 K
28 fillér.
í
A Segélyalap bevétele 4516 K 12 fillér, kiadása 606 K 30 f.
A maradvány 3909 K 82 f.
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A Segély-alap 1912-ik évi segélyezésre
felhasználható bevétele
tagsági
468 K — f
d ija k b ó l................... . . . . .
120 K — f
Luther-társaság adománya . . . .
Tőkének időközi k a m a ta i............... 143
K 71 f
Összesen

..

.

731 K 71 f

Az egyesület összes vagyona az első 6 év végén:
a) Egyesületi tőke és készpénz . . 1285 K 75 f
b) S e g é ly -a la p ..................
. 3909 K 82 f
VII.
Róth Kálmán egyesületi számvevő jelenti, hogy a pénztárt
két ízben felülvizsgálta s mindenkor a leglelkiismeretesebb ke
zelést találta. Az összes teljesített kiadások közgyűlési határoza
tokon alapulnak, elnökileg ellenjegyeztettek és okmányi’.ag iga
zoltattak, amiért is indítványozza, hogy a közgyűlés pénztáros
nak a lelkiismeretes és buzgó kezelésért mondjon köszönetét és
adja meg neki a felmentvényt.
Közgyűlés a pénztáros és számvevő jelentéseit tudo
másul veszi és a felmentvényt minkettőjüknek megadja,
egyúttal hat éves buzgó működésükért jegyzőkönyvi kö
szönetét szavaz nekik.
Ezzel kapcsolatban Róth Kálmán számvevő-ellenőr a köz
gyűlés hozzájárulásával előterjeszti, az egyesületnek 1913-ra vo
natkozó költség-előirányzatát és a következőkben állapítja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jegyzőkönyv, nyomdai költsége . . 94 K — f
Zeneegyl. párt. tagsági díj . .
4 K 12 f
Előfizetés szaklaprokra . . . . .
22 „ ■
—„
Gyűléskiölt, szolgának . . . . . .
5„ — „
Elnök, pénzt., számvevő, iroda,
posta és utikölts.
. . . . . .
65 „ — f
Kiküldetésekre (nyugd. rév.) . . .
80 „ — ,,
Közgyűlési költségek 8 + 14 tagnak
330 „ — „
a 15 K ................. ....
Pályadíjakra (közgy. jkv. szerint) . 80 „ — „
Előre nem várt költségekre . . .
50 „ — „
Alapszabályok kinyomatására . . 100 „ — „
Összes kiadás . . .

830 K 48 f
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Fedezet:
1. Rendes tagsági díjakból
2. Időközi kamatokból .

.

Összes fedezet .
Fedezetlen összeg 1913-ra .

.
.

375 K — f
55
_

.

5>

JJ

430 K — f
400 K 48 f

VIII.
A közgyűlés az egyesület Segélyalapjához benyújtott
12 kérvényt tárgyalja s ezek közül a következő segélyeket álla
pítja meg:
Pohánka Margit
részére .
Szíj Lajos
Özv. Szabó Györgyné
%
Özv. Szabó Józsefné
Taucher Károly
Özv. Bodács Pálné
Kiss János
Krug Lajos
55

•

55

55

55

55

•

55

•

55

•

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
. .
, .

.
.

50 K-át
70
70
70
50
120
70
150
15

55

55

.
„
.
.

55
55

55

55

Özv. Mendel Sándorné, özv. Bodor Sándorné,
Gásnári Henrikné, özv. Erdélyi Istvánná kérvényei részint
jogigény, részint fedezet hiányában elutasíttattak.
Ezzel kapcsolatban kimondja a közgyűlés, hogy a jö
vőre nézve segély iránti kérvények csakis az illetékes
egyházmegyei egyesületi elnökök ajánlása és teljes fel
szerelése alapján nyernek elintézést.
IX.
Krug Lajos a következő indítványt terjeszti a köz
gyűlés elé:
Az 1908. évi XLVI. t.-c. 7. §-sa egy legújabban szente
sítést nyert külön törvénnyel oda egészíttetett ki, hogy
a népiskola VI. osztályú, záróvizsgát tett növendéke vég
bizonyítványt kapjon és ennek foganatosítása és ellenőr
zése céljából a vallás- és közoktatásügyi miniszter iskola
felügyelőket nevez ki. Az iskolafelügyelő meghatározza
majd a záróvizsga napját, mely a többi osztályok évi vizs
gájával össze nem eshetik és az eredményről közvet
lenül a miniszternek számol be. A záróvizsga és a végbi
zonyítvány érvényéhez szükséges az iskolafelügyelő jelen
léte és aláírása.
Mivel a miniszter a kinevezendő iskolafelügyelők ha
táskörét rendeleti utón állapítja meg és a hitfelekezeti
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iskoláknál az egyházi hatóságoknak nemcsak erre vonat
kozó, hanem a személyi kérdés elintézésénél is kifeje
zésre juttatott óhajait és kívánságait respektálni akarja:
k ö z g y ű l é s ü n k f e l k é r i a M é l t ó s á g o s és F ő 
tisztelendő
Egyházkerületet,
hogy ezen
egyházi érdekeink védelme s z e mpont j á ból
is m e s s z e k i h a t ó és f ő f o n t o s s á g u k é r d é s n e k
elintézésénél
mé g i d e j é b e n j u t t a s s a ér
v é n y r e a k a r a t á t . Egyházunknak érdeke kívánja to
vábbá, hogy ezen állások olyan tanítókkal töltessenek
be, kik nemcsak elismert szaktudásuk, hanem egyéni
ségük, protestáns voltuk és működésük által is minden
képpen lettek érdemesekké kartársaik és egyházi ható
ságuk teljes bizalmára és azért kéri a közgyűlés az Egy
házkerületet, hogy egyházkerületünkhöz iskolafelügye
lőkké leendő kineveztetésük céljából, a szükséges számú
tanítók jegyzékét, a vallás- és közoktatásügyi miniszter
hez minél előbb terjessze be.
Közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja és az
egyházkerületi közgyűlésnek szives pártolásul beterjeszti.
X. Csatáry Kálmán indítványozza, hogy az ejnöki jelentés
a közgyűlést megelőzőleg kinyomatva a tagoknak megküldessék.
Közgyűlés az indítványhoz nem járul hozzá, fentartia
az eddigi gyakorlatot, de az elnök belátására bízza, hogy
amennyiben a kellő idő rendelkezésére áll, a jelentést az
Evang, Népiskolában tegye közzé.
XI. Németh Jenő előterjeszti a Vasi közép evang. egyház
megye tanítóegyesületének javaslatát az evang. tanítóságnak mél
tóbb képviseltetésére az egyházi önkormányzat valamennyi foko
zatán. Hosszabban fejtegeti azt, hogy az egyháznak elsőrendű
érdeke, hogy a tanítóság az egyház kormányzatában szivvel-lélekkel
részt vegyen. Hasonló szellemben szólal fel Heiszer Henrik a
Tolna-Somogy-Baranyai tanítóegyesület képviseletében. Beható vita
után a közgyűlés kimondja:
Kéressék fel az egyházkerület a zsinaton a tanítóság
következő óhajainak teljesítésére:
a) Minden tanító hivatalból tagja legyen az egyház
tanácsnak.
b) Ahány anyagyülekezet van, annyi tanítóképviselő
küldessék az egyházmegyei közgyűlésre.
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c) Az egyházkerületi közgyűlésre minden egyházme
gyei egyesület egy választott tagja és az egyházkerületi
tanítóegyesület elnöke küldessék ki.
d) Az egyházegyetem tagja a kerületi tanítóegyesületek
négy képviselője és a kerületi egyesület elnöke legyen.
e) A zsinatra egyházkerületenként a tanítóknak kétkét választott képviselője és az Országos evang. tanítóegyesület mindenkori elnöke hivatalból küldessék ki.
XII.
A Tolna-Baranya-Somogy egyházmegyei egyesületnek be
adványa szerint:
felette sérelmes az idősebb tanítókra nézve a törvénynek
azon intézkedése, hogy az 1893. év előtti szolgálatát nem számítja
be nekik;
sérelmes, hogy ezen törvény a korpótlékokra vonatkozó ren
delkezéseit hatályon kivül helyezi;
sérelmes a felekezeti tanítókra nézve a tanítói lakásra vonat
kozó intézkedése is, mivel ez kis térfogatánál fogva az egész
ségi követelményeknek meg nem felel.
Kívánja ezeken kivül, hogy a lakbér az államiakéval minden
fokon egyenlővé tétessék,
hogy a magasabb lakbér megadására az iskolafenntartó köteleztessék,
hogy a felekezeti tanítónak is biztosíttassák a családi pótlék és
hogy a felekezeti igazgatók is rendes igazgatói tiszteletdíjat
kapjanak.
A közgyűlés az új tanítói fizetésrendezésnek eme sérel
mes pontjait azon tiszteletteljes kérelemmel terjeszti az
Egyházkerület elé, hogy ezeknek revízióját a vallás- és
közoktatásügyi miniszternél teljes eréllyel sürgesse.
XIV. A Tolna-Baranya-Somogy egyházmegyei tanítóegyesület
nek indítványára kérelem alakjában kimondja a közgyűlés,
hogy a Főt. és Méltóságos Egyházkerület a nyugdíjtörvény revízióját és annak is méltányos rendezését illetékes
helyen hathatósan követelje.
XV. Letelvén a tisztikar mandátuma, elnök úgy a maga,
valamint tiszttársai nevében lemond és kéri a tisztújítás megejtését.
'
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Sass Istvánt vá
lasztja meg újból elnökévé, Horeczky Gyulát első
alelnökké, titkárrá Szutter Dánielt, főjegyzővé Krug
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Lajost, első aljegyzővé Geleji Frigyest, második al
jegyzővé Héricz Sándort, pénztárossá Szigethy Dénest,
számvevőnek Róth Kálmánt.
Választmányi tagokká: A felső soproni egyh. tanítóegyesületből Laschober Gusztáv, az alsó soproni egyháztól
Molnár Sándort, a győriből Benedek Vincét, a kemenesaljaiból Koczor Mártont, a vasi felsőből Karner Frigyest
és Karner Jánost, a vasi közép egyházmegyei tanítóegye
sületből Csizmadia Pált, a veszprémiből (Somlyóvidéki,
Bakonyvidéki) Pintér Sándort és Csányi Lajost, a zalamegyei egyházmegyéből Benkő Bélát, a somogyiból Mikler
Győzőt, a tolna-baranya-somogyiból (Balatonvidéki, Sió
vidéki, Mecsekvidéki) Schmidt Józsefet, Piaiszer Henriket
és Hoffmann Jánost.
Póttagokká megválasztattak: Szórády Dénes,Szombath
Ernő és Németh Jenő.
Sass István elnök ezután lelkes éljenzések között zárja be
I
a közgyűlést.
Kmf.
Geleji F rigyes,

Krug Lajos,
főjegyző.

aljegyző.

S a s s István,
elnök.

Hitelesítjük:
L aschober Gusztáv.

G iáf Sam u.

A dunáninneni ejyházkerületi ev.
tanítóegyesület megalakulása.
Ami után egyházkerületről tanítóegyesületének zöme már
rég óta kívánkozott, testet öltött. Úgy a pozsonymegyei valamint
a pozsonyvárosi, nemkülönben a nógrádi esp. egyletek kezde
ményezése folytán f. hó 6 -án a kerületbeli esper. tanítóegyletek
kiküldöttjei Balassagyarmatra gyűltek össze a kerületi tan. egyes,
megalakítása céljából. A pozsonymegyei és trencséni kollegák
kivételével, kik azonban hozzájárulásukat kijelentettek, a kikül
döttek f. hó 5. délután 4 órakor tisztelegtek agg főpásztorunknál.
Freuszmuth pozsonyi kartárs ismertette röviden jövetelünk célját
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püspök úr ő Méltóságának hathatós támogatását kérve. Amily
nyájas volt a fogadtatás, oly határozott volt az ígéret, hogy
ö Méltósága tőle lehetőleg mindenben elő fogja segíteni az
alakulandó egylet fennmaradását. A reá következő előértekezlet az alakuló gyűlés módozatait állapította meg. Másnap reggel
8 órakor isteni tisztelet előzte meg a gyűlést, melyen püspök
úr maga mondott magas szárnyalatu alkalmi beszédet az össze
gyűlt taníjósereget buzdítván haza és egyház iránti kötelessége
örömteljes teljesítésére.
9 órakor az evang. egyesület épületében megkezdődött a
tanácskozás. Az alakuló gyűlés elnöke Freuszmuth Frigyes
jegyzője Huszák Lajos lesti kartárs.
Az elnök meleg szavakkal ecsetelte összejövetelünknek
fontos célját, reámutatott a kerül. tan. egy. hézagpótló voltára
és felhívta a jelenvoltakat, hogy mondják ki a megalakulást.
Az esper. képviselők sorra kijelentették, hogy örömmel járulnak
egyesületeik nevében a megalakuláshoz: mire az elnök a
dunáninneni kerületi tauítóegyesületet megalakultnak jelentette ki.
Fluszák kartárs ismertette az alapszabály tervezetet. Annak
beható megvitatása után azon hozzáadással lett elfogadva, hogy
a tervezet az esp. egyesületeknek megismertetés és hozzájárulás
céljából adassék ki. A beérkezett vélemények vagy esetleges
módosítások beérkezte ntán a választmány, melybe minden
esperességből 2 tagtárs lett megválasztva, szövegezze az alap
szabályokat, melyek a jövő évi közgyűlés elé lesznek terjesztendők.
Mint ideiglenes tisztviselőket megbízták a következőket:
F reuszm uth Frigyes (Pozsony) elnök, Rónay Kálmán (Nógrád)
és H alwax János (Moson) alelnökök. Kovarik Mihály (Pozsony)
é s K u b á n y í Lajos (Trencsén) jegyzők. Bérces Lajos (Balassa
gyarmat) pénztáros és B ö d e c s Sándor (Fehérkomárom) ellenőr.
A kisebb ügyek elintézése után, miután mint a jövő évi köz
gyűlés helye Pozsony lett kijelölve, az alakuló gyűlés véget ért.
Kedélyes közebédre jöttünk össze a „Rák“-ba, melyen igazi
testvéri hangulat uralkodott. Egy szép emlékkel gazdagabban és
abban a reményben, hogy az elmúlt szép nap fokozódott mér
tékben ismétlődni fog Pozsonyban, tért mindegyikünk kedves
otthonába.
tía lw a x J á n o s .

Iskoláit és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFOr
177— 77.

1 liter Fónagy-íéle dustless 8j^] m. K 1,— •
1 darab bekenőszerszám
K 1.— •
1 darab piassava-seprő
K 1.60 *

Fizetendő tetszésszerinti időkö- •
zökben. K i s e b b részletekben. •
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

Fónagy-féle dust!ess-gyár,
ERDŐS JÓZSEF ES TÁRSA

megkül- •

Budapest, IV.
Szív-utca 26/E

Orgona- és h arm o n iu m g y ár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

•
i

i

Országi! Sándor és F ia

i

cs. és kir. udvari szállítók
R á k o s p a lo t a (Budapest mellett),

i

ALAPÍTTATOTT 1861. ÉYBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál ^öbb új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

i
i
i
i
i
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i
i
i

i
i
i
i
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Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

HARMONIUMr
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
— le g o lc s ó b b a n szá llít
-

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjeg y zék in g y e n és b érm en tv e.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P e d á lo s h arm o n iu m ok m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en nagyságban p o n to s o rg o n a— »=>m é re te k k e l tem plom ok, szem in árin m o k ré s z é re és m in t gyak o rló org o n ák . -c*.—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

A N d S T E R

J.

és

F I A

orgona- és harmonium-gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b k i v i leiben.

Mindennemű javitásokat hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

XXV. évfolyam.

19. szám.

SOPRON, 1913. október hó.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének’s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
k lap szellem i ré szé t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a szerk esztö tó g liez (Sopron)
küld en d ő k .

Felelős s z e m ' és Kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á r a : egész évre
8 k o ro n a , félév re 4 k o ro n a ,
negyedévre 2 korona.

N y ito tt utak.
(F olytatás.)

3. Hitoktatás.
Az egyéniség fejlődésének és érvényesülésének korát éljük,
amidőn a figyelem nem az általánosra/ az egyetemesre irányúi
hanem inkább az egyedek jólétének, elégedettségének föltételeit
igyekezik minden mozgalom megszerezni. A közügyek, akár a
községiek, akár amelyek az egyházak vagy épen édes hazánk
életében felmerülnek és az egyesek odaadó részvételét és önzet
len munkásságát igényelnék, rendesen háttérbe szorulnak az
egyének életszükségleteinek és vágyainak kielégítését fenhangon
sürgető parancsszavak előtt. Számtalan esetben tapasztaljuk, hogy
még a közügyeket, közjótékonyságot szolgáló mozgalmak
forrása sem tiszta lelkesedés a zászlóra irt magasabb célért
hanem inkább az a törekvés, hogy a megindított áramlat az
egyén óhajtásainak vitorláit dagassza kedvező irányban. Az esz
ményi gondolkodás módot az egyesek mindennapi életének
gondjai elnyomták.
Ezt a tagadhatlan és fontos tényt kell szem előtt tartani a
hitoktatásban is. Talán nem csalódom, ha hitoktatásunk sikerte
lenségének, léleknemesítő hatása fogyatékosságának okát abban
a módszerben keresem, mely nem az egyéni lélek v a l l á s o s
n e v e l é s é r e , hanem az egyház tanainak pontos b e t a n í t á 
s á r a fekteti a fősulyt. Azt hiszem, hogy első feladata a nevelés
nek becsületérzést, jó erkölcsöt, íéleknemességet fejleszteni
gyermekeinkben és állhatatos jellemet, szóval igaz keresztyén-
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séget, isteníiúságot és e mellett, erre az alapra támaszkodva
kell velük tovább haladni arra a célra, hogy gyermekeinkből
hűséges egyháztagok, becsületes honpolgárok váljanak. Az i g a z
k é r é s z t y é n s é g az istenfiúság érzetétől áthatott jellem már
magában véve b i z t o s í t é k a az e g y h á z - é s h a z a s z e r e t e t 
nek. Ellenben az egyháza tanait alaposan ismerő s megtartó,
s z o r g a l m a s a n t e m p l o m b a j á r ó egyén felől nem lehe
tünk biztosak, hogy az egyszersmind jó k e r e s z t y é n s a
társadalom hasznos, é r t é k e s t a gj a .
A vallásos embernek az a legjellemzőbb tulajdona, misze
rint ő a körülötte élő, mozgó világ mindennemű életnyilatkoza
taival szemben, az élet szerencsés és szerencsétlen körülményei
közt b i z t o s a l a p o n érezve magát bármiféle események jelen
ségek és tünemények támadásai ellen rendíthetlen l e l ki n y u 
g a l m a t képes tanúsítani. Miként az alaposan képzett gépvezető
ismeri gépének minden porcikáját, nem titok előtte semmiféle
külső behatás, mely annak szabályos működését előmozdítja,
vagy akadályozza s minden legcsekélyebb zökkenésnél könynyen kitalálja annak okát, hogy azt elhárítsa, úgy a vallásos
ember hajóját nem ragadhatja az élet folyama oly sziklák, vagy
örvények elé, amelyek lelkének nyugodt egyensúlyát megingat
hatnák ; mert „bármit hoz a világ s élet története, tudja kitől
van az s nem kérdezi miért.“ A hol a gyártó emberi értelem
világító fáklyája akár a tudós, akár a tudatlan szeme előtt elho
mályosul és képtelen a történtek által megzavart lélek békéjét
visszaszerezni, előáll a hit örök világossága, megold minden
rejtélyt, kiegyenlíti az ellentétek kétségbeejtő mélységeit és helyre
állítja az ember léleknyugalmának megbillent egyensúlyát.
Már pedig, ha az ember lelki nyugalmának történetében
visszafelé tekintünk, alig találunk korszakot, (talán Augusztus
császár kora volt ilyen jellemű) amikor oly tömérdek, oly sok
oldalú, oly hatalmas ellenséges hatások ostromolták volna az
embert az ő békességes életében, mint az értelmi művelődés
mai dialmas korszakában. A nagy természet és az emberi lélek
örök törvényeinek és titkainak fürkészése közben a tudós mintha
a mesebeli sárkányt látná maga előtt, melynek ha egy fejét
levágta, száz nő helyette lélek lázitó, megoldhaltan talányok
özönét ontva gyarlón világitó mécsese elé.
Erezzük a körülöttünk szüntelen működő természeti erők
jótékonyságát, a nap áldásos melegét, a tavaszi lágy permeteg
életkeltő hatását. Tapasztaljuk ezen erők pusztító, romboló e.rő-
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szakosságát, mely személyválogatás nélkül zúdul úgy a jámbor
ságban, mint a gonoszságban élő, de mindenkép tehetetlen
emberre, az emberiség jóltevőjére nem kevésbbé, mint a társada
lom elvetemedett ostorára. Megtámadja lelki jólétünket saját
gyarlóságunk és felebarátaink roszakarata. Igazságérzetünket
kegyetlenül sértő módon osztja a sors, osztják felebarátaink az
ő jótékonyságukat és ellenséges indulatjukat. Testi szemeinkkel,
könybe borulva, a kétségbeesésig elkeseredve látjuk, hogy az
erényt a becsületet lábbal tiporják büntetlenül, mig a vétket
vétekre halmazó gőgös fényben él és embertársai nagy tömegé
nek sorsa felett korlátlan hatalommal rendelkezik.
Lesújtva töprenkedünk e tapasztalatok felett, melyek sze
meink előtt naponta végbemennek és a kételkedés vak homá
lyaiba sülyedve kérdezzük: léteznek-e tehát az ember testi s
lelki jólétét biztosító törvények ? létezik-e hatalom, mely azokat
megvesztegethetlen igazságszeretettel végrehatjtja ?
Ez az általánosan, a társadalom magasabb és alacsonyabb
rétegeiben egyformán elterjedt, az ember szivét élősdi növény
ként életölő fonadékával körülhálózó kételkedés az értelmi fej
lődést nyomon követve a zabolátlan gondolkodásmódnak termé
keny talajt nyújtott, melyben az ember testi és lelki életét pusz
tító, társadalombontó bűnök minden nemei búján tenyésznek.
A kétségek ezen árjában csak az kétségtelen, hogy az emberi
ség szenved, lelki élete sorvad és a boldogság csillagsugáros,
örömteljes honától elcsüggesztő távolba vetődtünk. Azok a moz
galmak, melyek socialisrnus, nihilismus, ateismus, anarchismus
és Isten tudja még miféleismus név alatt szünet nélkül hábor
gatják az egyén és a társadalom nyugalmát és kínossá teszik
a megélhetést, a hitetlenség, vallástalanság talajából sarjadzanak fel.
Ha tehát helyesen jelöltük meg a sivár állapot kútforrását,
bizonyos, hogy e romboló járvány gyógyszerét semmi másban,
egyedül a célirányosan vezetett hitoktatásban, helyesebben
mondva: hatásos módszerü vallásos nevelésben találhatjuk meg.
Nem lehet tagadni, hogy vallásos testületeink fokozódó
gonddal foglalkoznak az ifjúság hitoktatásával. De az is kétség
telen, hogy e törekvés inkább csak a hitoktatás körének ter
jesztésére, de nem annak korunk szelleméhez alkalmazott az
ember mai lelki állapota által megkívánt módszerére irányúi.
Az oktatásügy terén számtalanszor halljuk azon elv han
goztatását, miszerint úgy a házi nevelés, mint az iskolai tanítás
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első sorban az é l e t r e k é p e s í t s e az i f j ú s á g o t . Még az
állami törvényhozásnál is, a közigazgatás minden intézményeinél
is azt kívánjuk, követeljük, hogy azok mindenekelőtt korszerűek,
az anyagi és szellemi fejlődés igényeinek és szükségleteinek
megfelelők legyenek; egyedül a hitoktatás terén nem veszünk
észre semmi törekvést, hogy azt a mai kor szelleméhez, a mai
godolkodásmódhoz alkalmazva minél mélyebb hatásúvá képesí
tenénk. Tanayagunk, módszerünk, tankönyveink ugyanazok, a
melyeket ez előtt száz évvel használtunk, mintha Luther Márton
óta az ember szellemi fejlődése megállott volna, vagy mintha
nem Luther Mártont, a szellem szabadságának, következéskép a
szabad fejlődésnek bajnokát fogadtuk volna el vezérünkül. Az
igaz protestantismus elve követeli, a tévelygések és kétségek
homályaiban botorkáló, a vallástalanság és erkölcstelenség
mocsarában fuldokló népünk lelki üdvössége parancsolja, hogy
számára az Isten oltárához vezető utat megvilágítsuk, népünket
a bűnök kínos rabságából kiszabadítsuk.
Az összes vallásos testületek közt egyedül az evangeliomi
egyház az, mely a tudományos felvilágosodottsággal karöltve
haladhat, annak vívmányait saját kohójában feldolgozhatja, a hitet
az ismeretek lépten-nyomon táguló szemhatárába bele nem illő
balhiedelmektől megtisztíthatja s ezen működésével nem hogy
hűtlenségbe esnék saját elvei iránt, [sőt csak is folytonos tökéle
tesedésre törekedvén minden téren, tehát a hit világában is, ez
által tölti be méltó módon tisztének igazságát. A megujhodott
vallásosság megállapítása tehát egyenesen a mi külön (specialis)
feladatunk, kötelességünk és történeti hivatásunk.
Hogyan? Ez a nagy kérdés áll előttünk. Sokkal nagyobb
kérdés és a felelet reá sokkal nehezebb, egyetemesebb, hogysem azt egy gyarlón gondolkozó fő egy cikk keretében kielé
gítő módon megadhatná. Csak némi halvány, sejtelemszerű váz
latát nyújthatják e sorok oly tanmódnak, mellyel a tudományos
ság által elrabolt hitet tán vissza lehetne varázsolni az ember
szívébe és meg lehetne vetni azt a rendíthetlen szilárd alapot,
melyen az ember lábát megvetve az élet bármily körülményei
között meg tudja őrizni lelke nyugalmát és a,melyből az igaz
keresztyénség mustármagja erőteljes fává növekednék.
Az istenség mindenhatóságát, fenségét és atyai szeretetét a
nagy természet ezernyi életnyilatkozata : „a legmagasb menny *s
aether uránjai . . . . a láthatatlan férgek“ ékes színekben s
ikáltó szóval hirdetik. Ezek érzéki szemlélete már a gyermeki
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lélekben fölébreszti a világ kormányzás sejtését. Csak öntudatra
kell azt fejleszteni a természeti képek élénk és vonzó, meleg
érzéstől áthatott szívből fakadó előadásával. A természet szépsé
geinek képe a gyermekben a t e r m é s z e t s z e r e t e t é t , annak
nagyszerüsege az Isten mindenhatósága és fensége iránti h ó d o 
l a t o t gerjeszti fel és a l á z a t o s s á g r a tanít. Az embert,
mint a teremtés koronáját rajzolván a gyeimek szeme elé, nevel
hetjük szívében az e m b e r i m é l t ó s á g érzetét, mely önmeg
alázásnak, aljas dolognak tekinti a lesűlyedést az állat életmód
jához. Az alázatosság megment attól a hiú gőgtől, mely önma
gát tekinti a világ központjának s azt hiszi, hogy az egész világ
az ő szolgálatára van teremtve. Az emberi méltóság élénk érzete
távol tartja a lélek erőit alacsony bűnöktől. Ha ezt a két erényt
sikerül a gyermeki lélekben szilárdan megalapozni, csak hűséges
és biztos kísérői lesznek az egész életen át Istennek tetsző gon
dolkodásban és cselekedetekben.
Az Isten iránti, felebarátaink s önmagunk iránti kötelessé
geinket a bibliából, remekíróink szellemi teremtményeiből és a
mindennapi életből, különösen maguknak a gyermekeknek élet
világából vett eseményeken kell megismertetni. Jó gondot for
dítsunk olyan elbeszélések, megválasztására, amelyek mellett a
gyermekek szivében az Isten imádásának s az emberek iránti
nemes érzelmek különféle nemeinek érzelmei gerjednek fel, és
amelyek kiválóan alkalmasak az e r k ö l c s i t ö r v é n y m ű k ö 
d é s é n e k kézzel fogható szemléltetésére. Lássák a gyermekek
úgyszólván testi szemeikkel, hogy a ielkiismeret valóban elmaradhatlanúl megjutalmazza a jót még szenvedések, gyötrelmek
között is, valóban, kérlelhetlen igazságszeretettel bünteti a gonosz
ságot nemcsak a nyomorúltak viskóiban, hanem a legfényesebb
palotákban is. A biblia örök igazságait ily módon, a s z e m l é 
l et út j á n, nem taníttással, leckék feladásával igyekezzünk a*
fogékony gyermeki Iéiekbe feledhetlenül bevésni. Kerülje a
tanító a hosszadalmas magyarázatokat, a fárasztó kérdezőskődést, cum grano salis alkalmazza a katekizáló módszert, inkább
szoktassa a gyermekeket arra, hogy folyékony beszédben mesél
jék el a hallott történetkéket és nehány soros v e r s e c s k é k b e n mondják fel a szemléletből elsajátított erkölcsi igaz
ságokat. A tanító minden vatlásóra után számot tudjon adni
magának arról, hogy az erkölcsi érzet melyik húrját pendí
tette meg.
De ne csak a vallásórában nevelje a vallásos érzést, hanem
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a tanítás alatt, a fegyelmezéskor, az iskolai életben vagy a gyer
meknek az iskola falain kivül lefolyó életében felmerült esemé
nyeknél is az erkölcsi törvény működésének ismertetésére minden
alkalmat felhasználjon.
Azt vélném eszményi állapotnak, ha a tanító igaz vallásos
érzettől áthatva nevelne minden felekezeti színezet nélkül vallá
sosságra s tiszta erkölcsiségre. Hiszen Isten törvényei iránti
engedelmességet, emberszeretetet, becsületérzést, szilárd akarat
erőt minden, embernek tanúsítania kell, ha boldog és a társada
lomnak hasznos tagja akar lenni. És az erkölcsi felfogásban
nem lehet ellentét vagy különbség a felekezetek közt, nem lehet,
hogy a mit egyik erénynek tart, azt a másik erkölcstelenségnek
bélyegezze. Azt azután, hogy az Isten és ember közti viszonyt
milyennek képzeli egyik vagy a másik felekezet — mert a felekezetnélküliség épen olyan lehetetlenség, mint a világpolgárság
— és hogy mi módon imádja Istenét, arra oktassa ki a felsőbb
osztályban az egyháztörténettel kapcsolatosan a tanító, vagy köz
ségi iskolákban az illető hitoktató a gyermekeket, de az utóbbi
is mindig egyetértve a rendes tanítóval.
De ebből önkent következik az, hogy a tanítóra nézve
nélkülözhetetlen sine qua non föltétel a vallásosságtól áthatott
kebel. Annálfogva a vallásos testületek m e g ne t ű r j e n e k a
Isten veteményes kertjében olyan egyént, ki a vallásosságról
lekicsinyelve nyilatkozik, ki az isteni tiszteleteket elhanyagolja.
Sőt követeljék, hogy az á l l a m is ép oly lelkiesmeretes gond
dal tartsa távol az iskolától a vallástalan embert, mint a hogy
üldözi az anarchistát. Az egyik a jó erkölcsök ellensége, a
második az állam hatalom ellen izgat Egyformán veszélyes mind
a kettő az egyes ember boldogságára s a társadalom békéjére
nézve. G y ű l é s e i n k e n h a n g o z t a s s u k ezt a követelésün
ket. Ország világ lássa hallja, hogy mi szent meggyőződéssel
vagyunk hívei a vallásosságnak, mint a mi nélkül erkölcsös élet,
nyugodt társadalom s egyéni boldogság még csak nem is kép
zelhető, annál kevésbbé valósítható meg.
Talán mondani is felesleges, hogy összes bajainknak, aggo
dalmunknak, szenvedéseinknek oka a vallástalanságban rejlik.
Ha vallásosság lakozik bennünk, ha mint Isten gyermekeihez
illik, testvéri szeretettel öleljük egymást, ha Isten törvényei sze
rinti becsületérzés vezérli gondolatainkat és tetteinket, megszű
nik az általános bűnözés, mely ma korunk arculatját oly jelleg
zetes kifejezéssel rútitja el, eltűnik a gyűlölködés, mely miatt
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nincs az embernek egy pillanatnyi tiszta, zavartalan öröme, távo
zik társadalmunkból az a határtalan bizalmatlanság, mely lelkün
ket úgy szólván folytonos aggodalomban fogva tartja.
Az egész emberiség jóltevője, megváltója lesz az egyház,
mely ennek a hivatásnak sikeresen megfelel. Az egész emberi
ség hálája követi azt a tevékenységet, melyet ezen a téren : az
igazi vallásosság, miveltségünk színvonalán álló, tudományossá
gunk vívmányaival testvériesen ölelkező s ennélfogva kétségektől
ment vallásosság terjesztése körül egyházunk kifejt. És e feladat,
e szent hivatás teljesítéséhez nincs szükségünk anyagi javakra,
nem kell ide pénz, nincs szükségünk világi hatalomra, semmi
se szükséges hozzá, egyedül felvilágosodott vallásos érzület, az
Isten törvényei iránti föltétien engedelmesség. Itt is bebizonyo
sodik azután Jézus urunk szavainak igazsága: „Keressétek elő
ször Isten országát és annak igazságát és mindenek megadatnak
néktek !“
(Folyt, következik.)

Sass János.

A z egészségtan tan ítása a népiskolában.
Henneberg dr., magdeburgi iskola-orvos, a Zeitschrift für
Schulgesundheitspflege cimű folyóiratban közzétett terjedelmes
cikkében, melynek mi itt csak a lényegesre szorítkozó, rövid
kivonatát adjuk, a tanulók testi vizsgálatának eredményéből a
következőkkel okolja meg az egészségtan tanításának szükséges
ségét az elemi iskolában.
Mint a tanulókhoz intézett kérdésekre nyert feleletekből
kitűnt, 700 elemi iskolai tanulónak a többsége nem öblíti ki
naponta a száját, sokan éppen nem, s az öblítésre szolgáló fertőztelenítő és szagtalanító anyagok oldatáról legtöbbje mitsem
tud. Innen van sokak kellemetlen szagu lélekzete. De a sok
száj- és torokbaj is. Helyes szájápolásra oktatva a tanulókat,
sok betegséget háríthatnánk el, különösen ha rámutatunk, hogy
hibáztatható és ártalmas is lehet,, a körmöket rágni, mindent a
szájba venni, megnyálozott kézujakkal a könyvben lapozgatni s
mindenkinek rendelkezésére álló ivópohárból inni.
Az elhanyagolt szájápolással együtt jár a fogak elhanya
golása. Ugyanazon 700 iskolás fiú közül csak 165-nek volt fog-
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keféje és csak 49 használta azt rendesen naponkint. Minden
étkezés után egy sem öblítette ki száját, egy sem tisztította
fogait. A 700 tanuió közt volt olyan is, ki egyszer-másszor
kölcsönvett fogkefével kísérletezett, mi éppen fertőzésre adhat
alkalmat. S az odvas fogak kitöméséről s ily módon történő
konzerválásukról alig hogy egy pár tanuló hallott valamit Mind
arra ki kell oktatni a tanulókat s arra is: mely föltételek alatt
kedvez a táplálkozás a fogak épségben maradásának.
Az észszerű táplálkozásról fölötte fontos a tanulókat föl
világosítani. De amely esetben a szegénység az oka a helytelen
vagy elégtelen táplálkozásnak, abban az esetben vegye az iskola
a tanulót pártfogásába s legalább tizóraiival segítsen valamelyest
rajta. A 700 tanuló közűi 78 nem kapott meleg (frissen készült)
ebédet az iskola után. Ezek nagyobbára kenyérrel és kávéval
éltek. Húsz tanuló reggeli nélkül ment az iskolába. Gyakran
azonban nem a szegénység, hanem a szülők tudatlansága és
gondatlansága az oka a gyermekek helytelen táplálkozásának s
ebből következő elmaradott fejlődésüknek. E sajnálatos viszo
nyokon úgy javíthatunk, hogy a gyermekeknek haladott szellem
ben történő oktatásával a szülőkre hatunk.
A szeszes italok káros, romboló hatásáról az ember szer
vezetére nem szabad megfeledkeznünk ott, sőt minden kínálkozó
alkalommal rá kell mutatnunk, ahol a fiatalság testi és szellemi
fejlődését iparkodunk előmozdítani. A 700 iskolás fiú közül 188
pálinkafélét kapott időnkint; nagyobbára szülőik kínálták meg
vele. A mindenképpen, azaz testileg, szellemileg és erkölcsileg
elfajulásra vezető alkoholizmus ellen az iskola védheti meg leg
sikeresebben az embereket s kötelessége is, hogy azt megtegye.
A 700 tanuló háromnegyedrésze már belekóstolt a dohány
zásba is. A dohány mérge pedig kárt okoz a fejletlen testben;
annak belátására kell nevelni a gyermeket.
Szükséges továbbá a tanulókat arról fölvilágosítani: egész
ségügyileg mily nagy jelentőségű a jól szellőztethető hálószoba
és az elégséges alvás. Ezt illetőleg sok, kifogás alá eső dologra
akadunk. A 700 tanuló közül 139 negyedmagával hált egy
szobában, 81 ötödmagával, 49 nyolcadmagával és 2 kilenced
magával. A többi 402 másod- és harmadmagával volt egy háló
szobában. Tekintetbe véve, hogy rendesen kicsinyek a szobák s
hogy itt az ágyakon kívül még más bútor is van, azonkívül a
sok levetett ruha, úgy elképzelhető, hogy mindezeknek és a
bennlakóknak párolgásától, azonkívül az egyűttalvók lélekzésé-
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tői, milyen romlott lesz a hálószoba levegője. Még kedvezőt,
lenebbek ezek a viszonyok, ha egy ágyban többen feküsznek.
A 700 tanuló közül csak 205-nek volt különágya, 471 másod
magával, 23 harmadmagával és 1 negyedmagával szorongott egy
ágyban,
Az alvás megkivántató időtartamára nézve nem kevésbbé
szükséges, hogy szülők és gyermekek felvilágosittassanak. Kis
iskolás gyermeknek 10—11 órai alvás kell, nagyobb gyermeknek
9 órai. A 700 tanuló közül 358 a kelletinél kevesebbet aludt.
Hibásak a szülők, kik vagy tűrik, hogy gyermekeik késő este
még szórakoznak, reggel pedig korakelésre kényszerűiéinek,
vagy követelik, hogy este is, reggel is valami szolgálattételre
készen legyenek. Csak, ha kialudta magát, képes a tanuló az
iskolában figyelni. Szellemi fejlődése is megkívánja az éjjeli
háborítatlan és elégséges pihenést.
Hogy mennyire nem tanulták meg a gyermekek, egész
ségükre ügyelni, mutatja hiányosan ápolt testük. A 700 iskolás
fiú közül 312 egész télen át nem fürdőit s csak ritkán mosta
mellét és karjait. Ennek megfelelően botrányos tisztátalanságra
akadt a vizsgáló orvos. A tanulókat sokat kell figyelmeztetni
arra, milyen nagy egészségi haszonnal és mennyi kellemetes
séggel jár a tisztaság.
Keze körmeit alig egy pár tanuló tartotta tisztán. Pedig az
itt meggyűlt piszok igen alkalmas sok mindenféle féregpete kiköl
tésére és sok, betegséget okozó baktérium tenyészésére. 339 fiú
szó nélkül ismerte be, hogy árnyékszéken való tartózkodása
után kezét meg nem mossa s 157 fiú étkezés előtt sem mosta
soha kezét. Sajnos, iskoláinkban sem nyújtunk kellő alkalmat a
tanulóknak a kézmosásra.
153 fiú nem fésülködött soha, mert rövidre nyírott hajukat
gondozni, fölöslegesnek tartották, jóllehet még élősdiek is disztelenítették fejüket. Ilyen undorító dolog tűrhetetlen az iskolában.
Ez elleni védekezést külön kell a gyermekekkel ismertetni s a
szülők megdorgálandók, kik ily keveset törődnek gyermekeikkel.
A ruházat higiénéje meg éppen ismeretlen valami sok
iskolás fiú előtt. A 700 tanuló közül 479 csak vasárnapra kefélgette ruháját. Ezzel összhangban fehérneműjük sem felelt meg a
hét nagyobb részében nevének. Szennyes alsóruha pedig nagy
mértékben rontja a zsúfolt tanterem levegőjét, azonkívül sok
kórcsira és féreg széthurcolását segíti elő. Ezt meg kell értetni a
gyermekekkel.
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180 fiúnak nem volt zsebkendője, azonkívül sok előmutatatott zsebkendő inkább szennyes rongynak volt vehető. S azzal
törölte arcát, száját a gyermek, az azzal járó veszélyt nem is
sejtve !
198 fiú izzadós lábú volt, nagy részben bizonyosan a hiá
nyos testápolás következményekínt. S mégis csak vasárnaponkint váltottak harisnyát! Az iskola levegőjének éppen nem
előnyére!
Sok más kifogásolni valóról nem számol be a vizsgáló
iskolaorvos, ennyi föltüntetett hibát annak indokolására, hogy az
egészségtan tanítása az elemi iskolában nagyon szükséges, ele
gendőnek találván. De röviden megemlíti még, mint igen fon
tosat: a gyermekek szoktatását egyenes testtartásra; az iskolába
vitt uzsonnának ne újságpapírba, mert festékes és sok kézben
megfordult, hanem tiszta papírba való csomagolását; a kuruzslás veszélyességét, melyet pedig a nép belátni nem akar; a
ragadós betegségeknek terjedési lehetőségét az iskolában stb.
Az egészségtan tanítása, s hogy az lehetséges legyen, a
tanítónak abba való belemélyedése, hazafias kötelessége minden
néptanítónak, mert egészsége megóvásával népünk testileg és
szellemileg haladóan fejlődnék s így a kulturnépek között tekin
télyes pozíciót vivna ki magának.
Magdeburgban be is látta a városi iskolaszék, hogy az
egészségtan, fontosságánál fogva, a rendes tantárgyak közé
sorolandó. A würtenbergi kormány pedig már elrendelte, hogy
az egészségtan mindennemű iskolában tanítandó.
Dr. Leszner Rudolf.

Y an-e szükség iskolai ivóedényre?
K. J. B. tanítótestvérem azon megjegyzést tette a Gyermekhalandóság c. cikkében, hogy az ivóedény fölösleges. E meg
jegyzést lehet úgy is értelmezni, hogy inkább semmi se legyen,
mint célszerűtlen rossz. Véleményem azonban az, hogy ha
valami tökéletlen, ne dobjuk azt ki — mely módszer igen
kényelmes és könnyen kivihető — hanem ennek szükséges vagy
szükségtelen voltát kutassuk s ha meggyőződtünk szükséges
voltáról, akkor fáradozzunk a tökéletesítésén, ellenkező esetben
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pedig dobjuk ki mindenünnen. E felfogás adta s vezette toliamat
s mielőtt a feltett kérdésre megadnám a határozott feleletet,
egy másik, előbbre valót teszek fel s ennek leszűrt tanulságával
felelek.
Érez-e a gyermek az iskolában szomjúságot?
A klimatológiai tényezők is befolyásolják, elősegítik a
szomjúságot. Esős, havas hideg időben nem érezzük úgy a
szomjúságot, mint a tikkasztó forróságban. A felvidéki ozondús
levegő élvezője, valamint a vizmentén lakók, kik vizpárával telt
levegőt színak, nem érzik a vízhiányát, úgy mint a délibábos
alföld népe és ennek gyermeke.
A szomjúság érzetét fokozza a test és egészség abnor
mális állapota, mely eshetőséggel az iskolának számolnia kell.
Mert valamint a házát biztosítja a tűz ellen a tulajdonos még
akkor is, ha 20 évig fizette a biztosítást, mert lehet, hogy a 21-ik
évben szükség lesz a biztosítási összegre, az iskolát is minden
eshetőség - nyilatkozzék bármi alakban — készenlétben találja,
az első segélyt nyújthassa.
A szomjúság érzetét leginkább a fűszeres ételek idézik elő.
Mit eszik ugyan szegény hazánk szegény gyermeke? Tej volna
a gyermek egyedüli tápláléka, de ezt a kapzsiság, a kincsvágy
elveszi tőle s a vidéken a tejszövetkezetek emésztik föl s a
városban — hol ünnepek előtt és alatt 34—40 fillér literje —
bizony vajmi kevésszer jut a szegény gyermek tejhez. A szegény
nép — s hazánkban, sajnos, ez van többségben — gyomra
olyan mint a koldustarisznya; mindent befogad.
Bevett szokásom — s e szokást 21 év óta gyakorlom —
hogy az idő előtt kéredzkedőtől mindig megkérdem, keresem a
kéredzkedés okát. Ilyenkor mindig azt a választ kapom, hogy
nagyon szomjas. Ezzel egyidejűleg elő is adja, hogy mit evett,
bizonyítékául annak, hogy ez vizet kíván. Így tehát működésem
hosszú ideje alatt több oldalú tapasztalatra tettem szert, miért
K. J. B kartársam, ki csak két évi tapasztalatra hivatkozva dönt
az ivóedények léte vagy megsemmisítése fölött, holott a tapasz
talat is csak egy helyről, a hegyes vidékről van véve.
A nép gyermekének reggelije sokkal változatosabb mint
egy főur és lehet mondani, hogy szezonszerü. Ősszel a gyü
mölcs járja kenyérrel; télen szalonna, zsiros kenyér, tengeri, sült
tök; tavasszal zöld hagyma, retek, éretlen gyümölcs, levesfélék;
nyáron tej, gyümölcs. Visszaemlékezve arra. hogy kikéredzkedő
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növendékeim mit hoztak fel szomjúságuk okául, nem lesz érdek
telen a szegény nép reggeli étlapját a következőkben leadni.
Kenyér: friss, száraz, olykor penészes, pálinkás, vajas,
túrós, komisz, epres, tejfeles, sós, paprikás, cukros, kömény
magos, lekváros, zsíros, olajos, mézeskenyér.
Lángos: túrós, káposztás és krumpli lángos.
Tésztából készült cinke, pucóka, bábakalács, derelye, máié,
görhe, fánk.
Sódar, hurka, kolbász, sajt, szalonna, töpörtyű, szafaládé.
Vöröshagyma, fokhagyma ; zölduborka megsózva, savanyúan
és ecetesen; zöld tengeri sütve, főve, pattogatott és mákos
tengeri; zöld és érett paradicsom; sült tök; főtt cékla; retek;
krumpli sülve, főve, törve és hájában; gyümölcs félék.
Levesek: köménymagos, kenyér, krumpli, paszuly, rántott
leves és korpa vagy más cibere.
Tojás : higan, főve, sülve.
Tej: aludt, édes tej; vaj, túró, sajt, kávé. Tea. Forralt bor.
Kása félék, stb, Legtöbbször a másnapról maradt ételmaradékot
is oda adják reggeli gyanánt a gyermeknek. Nem sajnáltam a
fáradságot összeszedni a nyomorúság bizonyítékát, mely figyel
meztetésül szolgálhatna az intéző köröknek a nép jóléti intéz
mények felállítására. Amily kedves és élvezetes a gyümölcs
érés időszaka, úgy fél a népet és gyermekét szerető szív, hogy
üt a halál órája. Mit törődik a gyermek, nem is törődhet, mert
nem ismeri a következményeket, csak az éhséget ismeri, mely
legjobb fűszer.
52 növendékem közül 15 iszik tejet, de nem állandóan
Ha a tej ára felmegy vagy elapaszt a tehén, akkor a tejet a tea
pótolja. 3 állandóan kávézik, a többinek a reggelije a fönt köz
lőitek valamelyikéből áll s változik a napikereset szerint.
Vizet nem iszik 3 növendékem, 5 néha s a többi állandóan
iszik 10 órakor s van sok olyan is, ki, ha jobban betizóraizott,
hazamenetel előtt 12 órakor iszik ismét s találkozik sok olyan,
ki, ha iskolába érkezik, először iszik.
Itt, hol a tanítás egyhuzamban 8—12 óráig tartatik, a növen
dék nem lehet el ivás nélkül. A gyermek mig az egyik tanya
bokorból az iskolába ér, nemcsak kifárad de meg is szomjazik.
Talán reggeltől estig az iskolában tartózkodik, szalonát eszik, az
iskolába dohos, fulladt levegőjét szíja, biz az megkívánja a vizet,
ezt nem nélkülözheti.
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Én is működtem két olyan iskolában, ahol a szél nem a
fákon, hanem a falakon sóhajtott át sóhajaimhoz ahol nemcsak
ivóedény, de kerítés, ürszék sem volt. Ez azonban nem jelenti
még azt, hogy anélkül el lehet lenni szenvedni lehet másnak is,
mert én és növendékem is szenvedtünk. E lemondás a mi hi
bánk, hogy inkább lemondunk, mintsem kérünk, követelünk
valamit. A mi elhagyatott állapotunk, szegénységünk a sötétség
átka, (nem a mi szégyenünk) mely alól csak a nép fölvilágositása a mi testvéri szeretetünk, az egyenlőség utáni törekvésünk,
tettvágyunk oldoz majdan föl.
Ismétlem, hogy én is el tudtam tanítóskodni ivóedény nél
kül, de növedékeim nem tudnak el lenni az ivás nélkül, vizet
hoztak magukkal, vagy csuport s a kút vedréből ittak. Mennél
szegényebb az a nép, annál több vizet iszik. A farkas is, ha
télen éhes s nincs más : mohhal tölti meg gyomrát. Szegénység
a vízzel jár.
Vannak gyermekek, kik szülőik tilalma folytán nem isznak
vizet. Ennek az egészségre káros vagy hasznos voltát az orvo
sok vannak hivatva feltüntetni, nem fejtegetem tehát azt, nehogy
azt mondják : ne sutor ultra crepidam.
Vannak szülők, kik felkérik a tanítót, hogy gyermekeiket
lássa el ivóvízzel. Vannak ismét olyanok, kik megkövetelik, hogy
legyen.
Lehet ismét, mert erre is tudok példát, oly eset, midőn a
szülő gyermeke halála okozójának tartja a tanítót azért, mert
vizet nem tart az iskolában. Egy gyermek a szomjúságtól gyötörten szaladva ment haza, a hideg ivóvízhez, nagyot ivott belőle,
melynek következménye a betegség és vége a halál lett.
Tudok arra is esetet, hogy egy tanító — bár ivóedénye
volt — vizet nem adott a gyermeknek, mire a szülők egyrésze
panaszt tett a felsőbbségnek.
Ismétlem : az a tény, hogy valahol nincs ivóedény, nem
argumentum a fölöslegesség mellett; mert az lenne az igazi
bizonyíték, ha ivóvíz tartása mellett erre szükség nem lenne.
Jól tudom azt is, hogy van gyermek aki csak azért is iszik,
mert a másikat látja s ezt gyermeki természetéből kifolyólag
cselekszi; de azt is láttam s látom naponta, hogy legtöbbjét a
szomjúság égeti, mely fájdalom csillapításra vár.
Ívóedénynek s ebben állandóan víznek kell lennie még
akkor is, ha erre napokon át nincs szükség. Mert jöhet idő,
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fordulhat elő oly eset, midőn egy csöpp viz képes eloltani a
tantalusi kinokat, talán megmentheti az életét is.
Szükséges az ivóedény és pedig oly tökéletes alakban,
hogy a gyermek vissza ne önthesse a vizet, az edény könnyen
kezelhető és tisztítható legyen. E célt megközelíti a Kaszás-féle
ivóedény, melynek hibája a drágaság mellett az, hogy a szűrő
készülék a fenékhez van erősítve s így nem szedhető szét, mi
által a kellő tisztántartása lehetetlen. Egyébként igen praktikus
készülék, mely megérdemli a vele foglalkozást és a tökéletesítést.
Ezek után újból megismétlem ügyszeretetből fakadó kér
désem, melyet hozzátok fordulva, hozzátok intézek tanító test
véreim : van-e szükség iskolai ivó edényre ?
Hallgatással sokszor kárt teszünk, mert a mit hallgatással,
néma beleegyezéssel fogadunk arra nézve oly közvélemény
jegecesedhetik ki, mely úgy az ügynek, mint kivetett szol
gáinak árt.
Ne akarjatok engem — én nem akarok senkit — legyőzni;
mert engem e tekintetben le nem, csak meggyőzni lehet. Közös
célunk egy: a kölcsönös meggyőződés legyen. Tapasztalatból
szedjük tehát az adatokat, melyek ez életből merítve, az életnek
szólnak Ez adatok nem kívánnak legyőzöttet és győzőt, hanem
az ügynek győzedelmét, Győzzön a jobb!
Stoll Ernő.

Id. Schäfer M ih ály emlékezete.
A sióvidéki evang. tanítókor 1912. őszén Sárszentlőrincen
tartott gyűlésén kimondta az egyházmegyei tanítói körök egyesü
lésének szükségességét s ezzel meghúzta a lélekharangot nagymultu s fontos missziót teljesített egylete felett.
Fájó szívvel tettük ezt s még most is elfog az elválás
gondolata felettérzet bánat, — de vigasztal az egyesülésben
rejlő erő, — s a szélesebb munkatér biztató reménye.
Igazat kell adni a nagy költő szavainak (Schiller): „Ami
régi az ledől, változnak az idők s új élet fakad a romok
fölött.“
A sióvidéki kör megszűntével egy időben szűnt meg élni
annak egyik legrégibb s legoszloposabb tagja és Nestora id.
Schäfer Mihály, aki 1912. szept. 16-án tért meg apáihoz.
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Vele kidőlt az amúgy is már nagyon megritkult régi gárda
erdejének egyik disze, leghatalmasabb fája.
Fájó szívvel s a veszteség íelett érzett igazi bánattal gon
dolunk elköltözött kedves kartársunkra, aki, mig élt, nagy sze
retettel csüngött övéin, társain s mint igazi tanító sokakra
áldás volt.
Megérdemli, hogy most kegyelettel adózzunk drága emlé
kének s a hála adóját lerójuk e neki szentelt percekben.
Futó pillantást vetve élte napjaira, elmondhatjuk, hogy az
csendes zajtalan volt, de annál alaposabb és hasznosabb mun
kában telt el. — A nép fia volt, ismerte annak búját-baját, s
tudta, hol és mint kell segíteni rajta.
De lássuk kissé bővebben életrajzát. 1841-ben született
Hidasdon. — Ifjúvá növekedvén s a Sárszentlőrinci algimnasium
s a soproni képezdei tanfolyam elvégzése után 1858. őszén
Szárazdon találjuk mint segédet. Innét 2 év múlva Varsád tanítója
néhai Grosch János hivta meg maga mellé preceptorúl. — Még
ma is emlékeznek itt rá volt tanítványai s hálásan veszik aj
kukra nevét.
Varsád után Hidegkút és Kéty volt működésének színhelye;
mig nem 1864-ben néhai Ott Tamás, volt kistormási tanító
segéde lett. — Itt annyira megszerették az ügybuzgó s minden
kivel nyájas fiatal preceptort, hogy az 1867. évi dec. 13-án Ott
Tamás örökébe őt ültették. Ez időtől fogva Tormás volt műkö
désének tere; hosszú évtizedeken át itt fejtette ki áldásthozó
munkásságának javát, két nemzedéket nevelt az Úr félelmére, a
haza szeretetére, a felsőbbség tiszteletére s bár még a régi
iskola és tanítás hive volt, mégis mindig a korral haladt. Lelki
ismeretessége, s buzgalma folytán iskolája mindig az elsők
közt volt.
De nem csak az iskolában, hanem azon kivül is élénk
tevékenységet fejtett ki.
A vidéki társadalom és intelligencia lelkes tagja, köztiszte
letben álló barátjaként ismerte őt mindenki.
Áldott jó humora, szívós akarata, bölcs élettapasztalata,
nemesen érző jó szíve mint egész embert tüntetik fel előttünk.
Pedig az ő életében is gyakoriak voltak a nem szeretem
napok, két feleséget, hét gyermeket kellett korai sírjukba kikisérnie s a féltő gondos apai szeretet melegével remegett meg
maradt gyermekei boldogságáért, jövőjéért.
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Mindeme megpróbáltatás és gond azonban nem rabolhatta
el életkedvét, nem lankasztotta tevékenységét, mert mély vallásos
sága, az Isten be vetett rendíthetetlen hite és bizalma és munka
szeretete, küzdeni, tűrni és remélni tanította.
És az isteni gondviselés megengedte érnie, hogy nemcsak
hivatali tevékenységének sok és szép gyümölcsét láthatta, hanem
kárpótlást nyerhetett az élet sok keserűségeiért is.
Gyermekei hálás szeretettel ragyogták be élte alkonyát s
mint kész emberek vették körül csendes, szelíd visszavonultságában. 1910. nyarán hagyta el katedráját, melyben nem cse
kély örömére és büszkeségére legidősebb fia lón utóda.
Utolsó éveit kínzó testi bajok keserítették el, mig nem
nemes lelke 1912. szeptember 16-án Budapesten — a hová
gyógyulást ment keresni — levetette porhüvelyét s visszatért
teremtőjéhez.
Miként egykor Jákobot, őt is hazahozta a gyermeki szere
tet s feleségei oldalán, gyermekei közt temette el sok áldás
kiséret s könyhullatás között.
Végtiszteletében nemcsak az egész falu, hanem messze
vidék sok-sok népe volt jelen, ami szintén bizonysága, mily nagy
tiszteletnek és szeretetnek örvendett a megboldogult.
Ott voltunk mi kartársai is nagy számmal s mi akik csa
ládja után legközelebb álltunk hozzá, s akiket legjobban szere
tett, csak szent kötelességet teljesítünk, ha mindenkor áldó sze
retettel s hátaiéit tisztelettel gondolunk Őreá, aki mint igazi
apostola népének járt előttünk s mint igazi kartárs munkálkodott
velünk.
Legyen emlékezete áldott közöttünk,
Varsád.
Id. Fanzler János.
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T Á R € A. fe—
/

E pigram m .
Holtról álmodék, mondják : eső leszen !
Mily döre babona !
Hiszen ha annyiszor folynék az ár,
Hányszor kedvesimről én álmodám,
Úgy már bizton elő állott volna,
Egy újabb — vízözön ! . . .
Bedőkné.

K önyvism ertetés.
Az iskolatakarékpénztárak útmutatója és gyakorlati
kézikönyve. Irta: K a l m u s z Mi k l ó s . Előszóval ellátta Strus
Serafin, az osztrák-magyar bank nagybecskereki főnöke. Bolti
ára 2 20. Csodálatos jelenségnek tudható be az, hogy most,
midőn legjobban érezzük a változott pénzviszonyok miatt ránk
nehezendő súlyos terheket s a megélhetés nehézségeiről, elvisel
hetetlen voltáról kölcsönösen panaszkodik a közép és alsó nép
osztály, midőn az utóbbi — lehet mondani — utolsó, kétes
kimenetelű harcát küzdi a létért; akkor megjelenik egy könyv,
mely takarékosságra int, mikor már nincs miből takarékoskodni.
Hát nem a végzetünk szomorú iróniája az, hogy előbb bevárjuk
a bajt s aztán keressük az orvost és orvoslást? Nincs az a
nemes intézményünk, melyet megrázkódtatás ne előzött volna
meg s úgy tűnik fel mintha ezek szülnék a legéletrevalóbb intéz
ményeket. A tűzoltóság, az életmentés, a gyermekvédelem, a
madárvédelem, a fel-felbukkanó cigánykérdés, a rendőrség szer
vezése stb. mind a megrázkódtatás szüleménye........... Bizony
bizony a jelen viszonyok a legalkalmasabbak a takarékosságra
való intésre, mert hiszen szemünk előtt látjuk a szomorúbbnálszomorúbb példákat, szánalmas eseteket. Hol kell tehát meg
kezdeni a munkát :• Feleljen rá a szerző : „ N e mz e t ü n k j ö v ő j é t
m e g a l a p o z n i a f i a t a l s á g o n kel l k e z d e n i . “ Ha a fej
lődő gyermeki lélek megszokja az előrelátást és gondolni a
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jövőre az előre nem látott eshetőségre és öregségre, nem fog
gyakran oly helyzetbe kerülni, hogy felebaráti szeretethez for
duljon és szaporítsa azok számát, akik mások terhére élnek.
S z o r g a l o m és t a k a r é k o s s á g elválaszthatatlan tulajdon
ság, melyek egyikének hiányában a boldogulás lehetetlen. És
valóban igaza van a szerzőnek, mert a tapasztalat, a köznapi
élet igazolja, hogy szorgalmasan dolgozik a nép hat napig s a
hetediken eleszi, elissza, elkártyázza keresményét. A magyarnak
nem itt, hanem Amerikában van az élet iskolája, mig mi magyar
tanítók folyton hangoztatjuk, de meg nem valósítjuk, hogy az
iskola az életnek nevel. Nálunk, a szászokat kivéve, a gyermek
nem sok helyütt találja meg a szülői háznál a szorgalmat a
takarékossággal párosulva, kell tehát, hogy az iskola vegye át e
szerepet is. De szükséges, hogy a tanítóképzők járjanak jó pél
dával elől, mint az eperjesi képző is teszi, takarékosságra neveli
a jövő tanítóit, nemes versenyre hívja fel őket, hogy ki tud
többet félretenni zsebpénzéből postatakarékba, melyet évről-évre
átnéz a tanár.
A szorgalom és takarékosság az anyagi és erkölcsi jólét
feltételé, mig ezek hiánya szüli a nincstelenséget, mely meg
bolygatja a családi békét, a társadalmi rendet, szaporítja a bör
tönök menhelyek számát s mindent az emberiség szégyenére,
az állam háztartás rovására. Itt lehet az ideje, hogy magyar
tanítóság oly vezérkönyvet kapjon az iskolatakarékpénztárak
kezeléséről s oly buzdító, nemes hevülettel irt bevezető sorokat
olvasson — melyeket kivonatolni értékcsökkenés nélkül nem
csak egész terjedelmében lehetne leadni — mint amilynek Kalmusz
Miklós könyvében találhatók.
Az iskolatakarékpénztárak rövid történetét is bemutatja,
melyből megtudjuk, hogy ez intézmény hazája Németország s
ma már lehet mondani egész Európában, Amerikában, sőt
Ausztráliában is be vannak vezetve az iskolatakarékpénztárak.
Az iskolatakarékpénztárak célja, pedagógiai, szociálpolitikai
és nemzetgazdasági szempontok c. fejezetben fejtegeti, hogy mi
szükséges az öntudatos takarékossághoz:
1. kereseti forrás (produkció);
2. a társadalmi álláshoz szükséges kiadásokat teljesíteni,
ellenben oly akaraterővel rendelkezni, hogy a szükségtelen ki
adásokat mellőzhessük (helyes fogyasztás);
3. megfontolni, hogy a félretett összegre szükségünk lehet
és azt gyümölcsöztetőleg felhasználni (cél).
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Igen helyesen felel meg azon kérdésekre, hogy a gyermek
miből spóroljon, ha sem neki, sem a szüleinek nincs pénze, a
takarékossághoz érzéke és kellő Ítélőképessége, hogy a takaré
kosság célját megítélhesse. Erre a többek között azt feleli: a
gyermek teljesíthet és teljesít is oly munkákat, melyért pénzt
kap, (a szomszédok a boltba küldik, ünnepek alkalmával éne
kelnek, labdát szednek stb. stb.) A jobbmodu szülők pedig
belátják annak pedagógiai értékét s figyelmeztetik, hogy ne
cukrot vegyenek, hanem a takarékperselybe tegyék a pénzt,
melyet szüleiktől meg másoktól kaptak stb. Minden ellenvetésre,
mely csak feltehető, megfelel s hozzáfűzi hogy Franciaországban
10 ezer frankot ajándékoztak a gyermekek az iskolatakarékpénz
tárak fölöslegéből. íme tehát ezáltal cselekvési érzülettel is ápol
hatjuk a felebaráti szeretetet, mig mi eddig megelégszünk, ha a
gyermek hiba nélkül el tudja recitálni az irgalmas samaritanus
történetét. Közli továbbá Kővári Zoltán bukaresti igazgató levelét,
melyből megtudjuk, hogy itt is mint mindenben, csak a kezde}
nehéz.
A szerző teljes tudatában van, hogy mily ellenvetéseket
hoztak vagy hozhatnak fel az iskolai takarékpénztárak hátrá
nyára, azért ezeket felemlíti s a tévedéseket kimutatja.
A takarékpénztárral járó tevékenységet két részre osztja,
úgymint:
1. az ügykezelési tevékenységre, mely írásbeli munkák, a
pénzbeszedéssel és annak takarékpénztárba való helyezései
vel jár ;
2. a nevelési tevékenységből, melyet a tanító a gyermekkel
való érintkezés alkalmával mindenkor szem előtt tart.
Ezek után a pénznek elhelyezése szempontjából bemutatja
a német (Senckel-féle), belga (Laurent) svájci és a magyar
rendszert.
A takarékpersely kezelésére több módszert mutat. Elsőnek
a magyart, mely szerint minden 14 napban hozzák fel a gyer
mekek a perselyeket s ez az egyik előny a más módszerekkel
szemben, mert kevesebb időt és munkát igényel. Többi elő
nyök : a gyermek fillérjeit mindjárt eihelyezheti, hozzá nem
nyúlhat, a legcsekélyebb összeggel is gyakorolhatja a takaré
kosságot, mert a perzsely otthon van s így a takarékosság szo
kásává, majd természetévé válhat; a gyermek — a kiürítés alkal
mával
látja mint lettek a megvetett, a cukorra pocsékolható
fillérek koronákká s így az önuralomra is nevelődik s végül így
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a tanítónak, mint a szülőnek módjában áll a pénz hovafordítását
ellenőrizni.
A gyüjtéskönnyités előmozdítására szolgáló segédeszközök
a következők : takaréklapok és bélyegek keletbélyegzővel való
bélyegzés, takarékhelyek és automaták, takarékszekrény, takarék
lapok lyukasztási jelzéssel, takarékpersely, melynek előnyeit be
mutattuk.
E mű mint ezekből is kitűnik, mindenütt a hasznost keresi
és tünteti föl s bár müvét a szerző a szépirodalom tekintetében
hiányosnak tartja, mégis a figyelmes olvasó a szépet a hasznos
sal látja egybekapcsolva. Kerülii a banális utakat, kerüli a bombastokat, ezek helyett józan okoskodással váltja ki a legszebb
gondolati értékeket. E művet bátran nevezhette volna nagy
érdemű szerzője az élet könyvének, mert az életből vett példák
kal az életre tanít s ebben rejlik szociálpedagógiai értéke. A
t a k a r é k o s s á g r a v a l ó n e v e l é s t az a l k o h o l e l l e n e s
küzdelem l e g h a t a l ma s a b b fegyverének tartom s
e b b e n t a l á l o m a n e v e l é s n e m z e t g a z d a s á g i és
m o r á l i s é r t é k é t . Ily és ehhez hasonló, gyakorlati életre való
neveléssel meváltoztathatjuk a családokat, a társadalmat, a nem
zetet, sőt tovább megyek, az egész emberiséget.
Nagyon természetes, hogy itt is mint mindenben, ami
egynek nehéz és sok, a soknak könnyű és semmi se lehetetlen.
Fogjunk tehát vállvetve e munkához s a munkálkodás által
fejezzük ki hálánkat azok iránt, kik ügyszeretetüknek nemcsak
szavakban, de fáradságos munkában, sőt anyagi áldozatokban is
adnak kifejezést.
Legyünk tehát a nevelés világhódító fegyverével első sor
ban hazánk védői, nemzetünk erősítői a szorgalom és takaré
kosságra való nevelés által. „Mert a takarékosság és szorgalom
— mely e munka jeligéje — a nemzet erősbödésének nélkülöz
hetetlen föltétele.“
-------------Stoll Ernő.
A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye három tanítói
körének együttes gyűlése az 1913.. évi rendes gyűlésén, meg
bízott tagjának gyakorlati szakbirálata alapján tudomásúl vette,
hogy R é d e i Ká r o l y nagy károlyi evang. lelkész „ Bi b l i a i
T ö r t é n e t e k az e v. e l e m e i n é p i s k o l a I—IV. osztálya
s z á m á r a “ című engedélyezett tankönyve a legújabb vallás
tanítási tanterv és ennek keresztülvitelére kiadott utasítás által
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előirt tananyag' és módszertani eljáráshoz alkalmazkodva, egyszerű,
világos, mesélgető nyelvezetével, mégis biblikus melegségével
hasonló irnáyú és célú tankönyvek csoportjában értékes gyarapo
dást képvisel. A szöveg nyomása tiszta, kötése tartós vászon, ára
— tekintettel arra, hogy függelékként az előirt imákat és a lutheri
Kis Káté szövegét is tartalmazza — a rajta jelzett 90 fillérben
megszabva, elég jutányos. Használata tehát ajánlatos.
Sárszentlőrincen.
Mendöl Ede,
ev. tan ító .

N Y ÍL T T É R .
Alföldi levél.
Szarvas, szept. hó.

Báró E ö t v ö s József emlékét a szarvasi tanítóság is meg
ünnepelte. Szeptember 13-án folyt le ünnepélyünk, mely a maga
egyszerűségében és művészi mivoltában méltó volt ahhoz a
n a g y e m b e r h e z a kiről a müveit közönség vajmi keveset
tud s nem is akar tudni. Ami ünnepélyünkről Szarvas müveit
közönsége teljesen hiányzott. Hiányzott a tanítóképző, a főgim
názium tanári kara s bizony maga a tanítóság is gyéren volt kép
viselve. Ünnepélyünket D a n k ó Soma egyesületi elnök nyitotta
meg igen talpraesett beszéddel. Dr. N e m e s Béla főgimnáziumi
tanár igen tartalmas előadást tartott Eötvösről. R e m e n y i k
László gyakorló iskolai tanító, P r i v l e r Erzsiké, Ser f ő z ő Ilon
színésznő gyönyörű szavalatai, Si nk ovi t s Etel szép művészi
éneke csak növelték az ünnepély fényét. P r i v l e r Pál tanító
br. Eötvös ójzsef „Búcsú“ c. költeményét énekélte érzéssel. E
költemény zenéjét szerezte: Ben ka Gyula nyug. főgimnáziumi
igazgató. R o h o s k a Jenő, G a r a i Soma, B’r ó z i k Károly és
R o h o s k a Géza tanítók zongora számai nagy hatást tettek a
csekély számú hallgatóságra.' Végül K r é m er György szóló
éneke gyönyörködtette a közönséget. Az éneket dr. Sál a ez
Elemér kisérte. A hangversenyt táncmulatság követte. Ünnepé
lyünk erkölcsileg fényesen anyagilag sehogy sem sikerült. Hiába !
Ami közönségünknek csak mozi, operett és kabarét kell.
*

A szarvasi ág. hitv. ev. tanítóság 34 tagból áll. Hatalmas,
nagy testület vagyunk s mégis a közel múltban egyházközségünk
nagyon mostohán bánt el velünk.
Régi óhajuuk, sőt az 1868. 38. t.-c., 11. §., 4. pontja alap
ján jogos kívánságunk az, hogy természetbeni irodai felszerelést
kapjunk. Idáig semmit — csak az 1907. évi 27. t.-c. alapján
téntatartót kaptunk — üresen. A szükséges felszerelést a sajá
tunkból fedezzük. A napokban a felszerelést megkérvényeztük.
Kérésünket kicsinyesnek, komikusnak minősítette Li s ka János
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főgimnáziumi tanár egyhközségi felügyelőnk. Ilyen előterjesztés után
magától értetődik nem kaptunk semmit. Tiszlelettel kérdem tanítótár
saimat világosítsanak fel vájjon jogos, avagy jogtalan-e a kérésünk?
Téntatartónk van, de nincs téntánk. Magunk vesszük a tollat,
tollszárat, irónt, itatóst, piros téntát, törlő gumit, színes ceruzát.
Én azt hiszem, hogy kérésünk kicsinyes, de legkevésbbé komikus.
Egyházközségünk gazdag. Tanszeralapja 27 ezer korona. Tanító
elődeink vetették meg az alapját.
így vagyunk mi szavasiak. Itt az aranykalászos rónán.
_________
Pataki János,
tanító.

V egyesekÉrtesítés és felhívás. A tanítóságot és általában a tanügyet
érdeklőleg közelebbről hézagpótló mnnka kerül sajtó alá, dr. Lám
K á r o l y kir. segéd tanfelügyelő szerkesztésében. A munkának
a célja az, hogy a népoktatás ügykörébe tartozólag keletkezett
és még kiadatlan elvi jelentőségű kormányhatósági rendeletek,
bírósági döntvények és jogerős közigazgatási bizottsági hatá
rozatok gyűjteményes kiadásával a tanügyi kormányzatnak és a
tanítóságnak egyaránt hasznos szolgálatot teljesítsen. Minthogy
e sok fáradtságos utánjárást igénylő gyűjtési mnnkálatnak ered
ményes befejezhetése, a helyes igazgatás szempontjából ma már
elodázhatatlan szükséget, sőt közérdeket képez, a megjelenendő
munkára azon kéréssel hívjuk fel a tanítóság szíves figyelmét,
hogy miután a gyűjtés eredményét gazdagítani leginkább a tanítói
karnak áll módjában, szíveskedjenek ha netalán a saját vitás
ügyeikben keletkezett elvi jélentőségí kormányhatósági rende
letek, bírósági döntvények vagy jogerős közigazgatási bizottsági
határozatok birtokában volnának, azokat az ügyek rövid történe
tének ismertetése mellett dr. Lám Károly kir. segéd tanfelügyelő
elmére Ungvárra megküldeni, illetőleg amennyiben ilyenről csak
tudomásul is bírnának arra nézve nevezettnek 'figyelmét további
kutathatás céljából felhívni. Szükségesnek tartjuk megjegyezni,
hog7 a tanító urak az általuk esetleg megküldendő iratokat, fel
dolgozás után visszafogják kapni, és hogy a munkába leendő
felvételre érdemesnek mutatkozó jogesetek, az ügyben szereplő
személyek és helységek neveinek elhallgatásával fognak ismer
tetés alá kerülni.
,
A Gyermekek Világa. Az evangélikus elemi iskolásgyermekek
legkedvesebb és legértékesebb lapja ez, melyet bizonyít az a tény,
hogy p. o. a nyíregyházi iskolások mind nagyobb számmal rendelik
meg az olcsó heti lapot, mely két fillérbe kerül. Évi előfizetés 80 fillér.
Szerkesztő: Bi r ó Lajos, H.-M.-Vásárhely, kiadó : Bar t osLi pót ,
Szeged (Klauzál-tér, 5. sz.). Hogy e lap nem üzleti spekuláción
épül mutatja az, hogy a kiadó 26 ingyen példányt bocsátott a
nyíregyházi szegény tanulók rendelkezésére. E lap nem csak a
gyermekek, hanem a nép közt is erősíti a hitet, emeli a szívet,
erősíti a nemes akaratot és elhatározást, terjeszti a fényt, a meleget,
a lelki országot.

Isk olái és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON

1 7 7 -7 7 .

1 liter Fónagy-féle dustless
1 darab bekenó'szerszám
1 darab piassava-sepró'

m. K 1.—
K 1.—
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

Fónagy-féle dustless-gyár,
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA

megkül

Budapest, IV.
Szív-utca 26/E

Orgona- és h.armonmmgyár.
Grőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Orszáigrli Sándor és F ia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o s p a lo t a (Budapest mellett),
ALAKÍTTATOTT 1861. ÉVBEtf.
Az 4885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „F erenc József lovag ren d 
d el“, az 1904. évi veszprém i k iállításon „arany
érem m el“ (első dij), k itü n te tv e — azonkívül
szám talan k itü n te té s és elism erés.
A jánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyom atú (pneum atikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékm ód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése m ellett,
az időjárás m inden viszo n tag ság án ak ellen
állnak. Szolid m unka és ju tá n y o s árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. E d d ig
760-nál több új orgona le tt szállítva. R ak
táron kitűnő
hangú harm onium ok
m inden
nagyságban. H arm onium ok tetsz és sz e rin t rajz
és v á lto z at összeállítással m egrendelésre ké
szülnek. T erv e ze tek e t és rajzo k at k ív án a tra
küldünk.

Amerikai C O TT A G E-szivóIégrendszerü

HARMON IUMOK AT
va la m in t e u r ó p a i r e n d sz e r sz e r in t
= =
le g o ic s ó b b a n szá llít
■—

P A J K K R E Z S Ő és T S A
BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjeg y zék in g y e n és b érm en tv e.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P edálos h arm o n iu m oá m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en nagyságban po n to s orgonam é re te k k e l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t gyakorló orgonák.
—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

A N ß g T E E

J.

és

FIA

orgona- és harm onium -gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

XXV. évfolyam.

20. szám.

SOPRON, 1913. október hó.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellem i ré szé t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ijak
a s z e rk e s z tő ié ih e z i Sopron)
küldendők.

felelős szerkesztő és Ü llő:
PAPP JÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején
és közepén.
E lőfizetési á ra : egész évre
S k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
n e g y ed é v re ,2 korona.

N y ito tt utak.
4. Tanintézeteink.
Sok panasz hallatszik napjainkban úgy a szülők, mint az
oktatási ügyekkel foglalkozók részéről az iskolák ellen általában.
Azt mondják a hozzá értők — s gyakran a hozzá nem értők is
— hogy az iskola ifjainkat a tananyag roppant tömegével agyon
kínozza s még sem nyújtja nekik azt a készültséget, amely élet
pályájuk sikerteljes megfutásához mulhatlanúl szükséges volna.
Azt tapasztalják az iskolából kikerült fiatalságon, hogy ezek is
meretköre az elvégzett óriási tananyag mellett jóval szükebb,
mint a régebben iskolázott ifjaké volt. Különösen gyakran talál
kozunk azzal az észrevétellel, miszerint ifjaink a gondolkodás
törvényeivel nincsenek jó barátságban s annálfogva gondolataikat
nem képesek Írásban úgy adni elő, hogy abból az olvasó ugyan
ezt értse ki, amit az iró mondani akart.
Megjegyzik sokan, hogy az iskola az egyoldalú értelmi
művelés mellett az érzelmek világát egészen háttérbe szorítja.
A szív nemesítésére, az indulatok feletti uralkodásra, önálló, füg
getlen jellem kialakulására kevés gondot fordít. Az egész tanítói
pálya folyamán alig van arra eset, hogy a gyermek, vagy az
ifjú szivének húrjai megrendülnének és lelkét valamely nemes
öröm, meleg részvét, lelkesedés, vagy bánat, mély megindulás
hangulatába emelné át. És a mellett panaszkodunk, hogy népünk
a közélet eseményeit fagyos közönnyel szemléli, örvendetes
jelenségek láttára szíve föl nem dobban, gonosz tettek miatt
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nem háborodik fel, gyászos esetek iránt teljes érzéketlenséget
tanúsít.
Kárhoztatják sokan a vizsgarendszert, melynek szigorúsága
állítólag idegbetegséggel ajándékozza meg az ifjú lelkeket. (Ha
figyelemmel kisérnők azoknak a gyermekeknek és ifjaknak élet
módját, családi neveltetését, az idegességnek alkalmasint egészen
más okaira bukkannánk.)
Hallottunk már hangokat, melyek az elemi iskolák évzáró
vizsgáit eltörölni igyekeznek. Pedig itt nyílik alkalma a gyerme
keknek, hogy egy évfolyami munkásságuk gyümölcseit szüleik
és a község közönsége előtt bemutassák. A szorgalom itt találja
meg a sikerben legszebb, legméltóbb jutalmát, a hanyagságot
itt éri a legérzékenyebb büntetés, az arcpirító szégyenérzet*
Amannak reménye s az ez utóbbitól való félelem hatalmasabb
és erkölcsibb rugója az igyekezetnek, mint a tanító fenyítése,
vagy a lefokozott osztályzat. Innen van, hogy a gyermek nem
köznapi, de kivételes és pedig emelkedett lelkülettel megy a
vizsgára. De hasonló érzelmekkel gyülekezik oda a szülők és
az egész közönség serege is. Iskola és ennek fentartói közös
ü n n e p i h a n g u l a t b a n olvadnak össze. És a mai érzelem
szegény korban keresni kell az alkalmat, ahol népünk közvet
len tapasztalat útján lássa, érezze, hogy jóllakott gyomron és a
hiúság minden vágyát kielégítő ruházkodáson túl is van még
világ, melyhez az ember lelkét megmagyarázhatlan óhajtás
vonzza és ez óhajtás teljesülése nélkül nincs igazi öröm, nincs
boldogság.*)
Hadat üzennek számosán az érettségi vizsga ellen is, mint
hogy ez már nem egyszer botrányokat szült, sőt volt nem egy
eset, hogy a gyengébb osztályzattól való félelem, vagy a bukás
szégyene halálba kergette a vizsga szerencsétlen áldozatát.
E panaszok lehetnek sok esetben túlzottak, vagy helytelen
felfogásából származhatnak, de miután valóságos tényekre hivat
koznak, teljesen alaptalanoknak, nem mondható. Közoktatásunk
*) A nyilvános évzáró vizsgálatoknak feltétlenül megvan az a jótékony
hatása, hogy a szülőknek az iskola iránt való érdeklődését ébren tartja és fokozza
Nem is az évzáró vizsgálatok ellen van kifogásunk, általában véve, hanem a
vizsgálatok tartásának módja ellen. Mi t. i. nem beszámoló vizsgálatokat
kivánunk, hanem az iskolai évnek ünnepélyes bezárását a szülők s a nagyközönség bevonásával, azaz é v z á r ó ü n n e p é l y e k e t . Eszerint tehát igen
tisztelt cikkíróval egyetértünk abban is, hogy igy a gyermekekre is inkább
hathatunk nevelőleg.
Szerk.
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és pedig úgy elemi mint középiskoláink működésének ered
ménye a tanítás terén sem eléggé, de a nevelés terén meg épen
nem felel meg a várakozásnak és a kivánalmaknak.
Vannak kétségkívül több okai e nem örvendetes jelenség
nek, de aligha csalódom, ha egyik főokát egyrészt a tanítás
m ó d s z e r é b e n , másrészt pedig a v a l l á s o s s á g i r á n t i
b i z a l o m hanyatlásában keresem.
Ha tanintézeteink működésének eredményét vizsgáljuk, kü
lönösen feltűnő az, hogy gyermekeinknek az az ismeretanyaga
fogyatékos, tökéletlen, amelyet a közéletben kellene közvetlenül,
készpénz gyanánt alkalmazni tudni. Például, ha az iskolábó
kikerült gyermek előtt beszéd közben szó esik Besztercebányá
ról, a gyermek nem tudja hamarjában megmondani, hogy az a
bihari hegységben fekszik-e, vagy a Muraközben. De ha azt
kérdik tőle, melyek Zólyommegye városai, hiba nélkül elszám
lálja azokat. Ezt a tünetet úgy gondolom, hogy a gondolkodás
fejlesztésére túlságos gondot fordító módszernek kell tulajdonítani,
mely az emlékező tehetség és képzelő erő mivelését elhanya
golja. Ez az ismeretanyag: Besztercebánya nincs meg önállóan
a gyermek emlékező tehetségének kincstárában, hanem a gon
dolkodás által, képzettársítás útján kell azt kikeresni. Hasonló
jelenséget találunk a gyermeknél a számtan és egyéb tudo
mányágak adatainak alkalmazásakor is. Szóval a gyermeknek
nincs apró pénze, amellyel minden pillanatban fizetésképes
lenne.
Az emlékező tehetség kincstárát a könyv nélkül való tanu
lás és a betanultnak s z a b a d e l ő a d á s a gazdagítja. Ámde a
tanítás e módszerét az újabb nevelők felháborodással utasítják
el. Azt állítják, hogy ez butító foglalkozása. Annyi bizonyos,
hogy oly tananyag szószerinti betanulása, melyet a gyermek át
nem értett, helytelen eljárás. Határozottan meg kell tiltani, hogy
a gyermek szajkó módra mondja föl leckéjét. De nem helyes
az a módszer sem, mely az ellenkező szélsőségbe esvén minden
gondot arra fordít, hogy a gyermek a tananyag minden szavát
megértse, (a mi mellesleg mondva tulajdonképen nem is lehet
séges) de nem gondolkodik arról, hogy az a gyermek emlékező
tehetségébe maradandóan bevésődjék. Már pedig kétséget nem
szenved, hogy csak annak az ismeretanyagnak van a közéletben
főkép értéke, amellyel bármily Összefüggésben, akármikor elő
tudunk állani s nem kell még előbb gondolkodnunk a felett,
hogy azt az iskola milyen viszonylatban közölte velünk. De meg
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az is bizonyos, hogy a gondolatainkat akár szóval, akár Írásban
akkor tudjuk kifejezni szabatosan, világosan, ha emlékezetünk
tárházában az Ítélkezésnek, a következtetésnek, benyomásaink
visszaadásának élő mintaképei állanak rendelkezésünkre.
És azt a képességet csak oly módon lehet megszerezni,
ha a gyermeket hozzászoktatjuk, hogy a tananyagot — természe
tesen az erre alkalmas tananyagot — köuyv nélkül betanulja s
szabad előadásban (nem kérdésekre felelve) hibátlanul felmon
dani (reprodukálni) képes tegyen.
A középiskola eredményének hiányossága alkalmasint onnan
származik, hogy ott a tanítás módszere helyett mindinkább
lábra kap az előadó módszer, melynek az egyetemen van helye.
(Ellenben az egyetemen szabad előadás helyett tankönyvmagyárázat és a vizsgálatokon leckefelmondás van szokásban)
A tanár kevés, vagy tán épen sammi gondot nem fordít arra,
hogy a tanulók úgy a feleltetés, mint a tovább magyarázás
ideje alatt szakadatlanul v e l e e g y ü t t d o l g o z z a n a k . Csak
akkor érintkezik tulajdonkép a tanulóval, amikor feleltet és csak
azzal az eggyel, aki felel. Mivel pedig a tanulók oly nagy
számmal vannak többnyire egy-egy osztályban, hogy a felelés
egyre-egyre félév alatt alig egyszer, kétszer kerül, a tanár e pár
feleletből Ítéli meg a fiú előmenetelét. E rendszernek két káros
következménye vagyon. Egyik az, hogy a tanító figyelme fő
képen az o s z t á 1y o z á s r a irányúi, mi mellett a t u d o m á n y
i r á n t i k o m o l y é r d e k l ő d é s , a t u d á s v á g y , az ismere
tekben való gazdagodás b e n s ő ö r ö m e erősen megcsappan.
A második pedig az, hogy a tanár osztályozása sok esetben
nem felel meg a tanuló jártassága, készültsége fokának. A leg
jobb tanulón is megesik, hogy egyszer másszor készületlenül
megy az előadásra, viszont a leghanyagabb tanulónál is előfordúl, hogy egyik-másik leckére jól elkészül. A v é l e t l e n játéka
amazt sajnálatosan lefokozza, emezt érdemén kivül fölemeli s ezen
Ítélet ellen nincs feljebb vitel, ha csak a nebulo édes anyjának
könnyeire nem.
Különösen szembántó színekkel tűnnek föl e rendszer
helytelenségei az érettségi vizsgálatoknál, hol nem ritkán iordulnak elő esetek, hogy a jó tanulók gyenge osztályzattal, ellenben
rest tanulók reményükön fölüli sikerrel kerülnek ki az izzasztó
kohóból. Az az eszményiség pedig, mely a jól e l k é s z ü l t s é g
t u d a t á t többié tudja becsülni a jó o s z t á l y z a t n á l , meg
az az erkölcsi erő, mely rendületlenül meg tud állani a sors
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legérzékenyebben sújtó csapásai közt, hiányzik ifjúságunkban.
Így aztán az érettségi vizsga a tanulókra nézve igazán lelki
gyötrelem, valóságos kínszenvedés, holott oda, habár bizonyos
meghatottsággal, de ép oly emelkedett hangnlattal kellene menni,
mint a tornaversenyre, vagy amily jó kedvvel megy a vitéz
katona a csatába.
Nem csuda, hogy a gyötrődés láttára megesett a szíve né
mely nevelőknek, kik aztán arra a gondolatra jutottak, hogy az
érettségi vizsgát el kell törölni a föld színéről. Épen, mintha
valaki a korcsolyázást akarná egyáltalában betiltani, mivel az
vigyázatlanság folytán betegséget, véletlen esetekben csonttörést
is okoz. Nem az intézményt, melynek fentartása ellen alapos
ndokokat felhozni alig lehet, kell beszüntetni, hanem oly módon
kell azt szervezni, hogy rendeltetésének minden tekintetben meg
feleljen. Bizonyságot tegyen arról, hogy az ifjú a középiskola
tanfolyamait sikeresen befejezvén az ismeretekben az általános
miveltség színvonalát elérte, az egyéniség, a jellem kifejlődésére
nézve pedig az alapfeltételekei elsajátította.
Felvilágosodottság, józan erkölcsi felfogás és erős lélek,
vagyis oly tulajdonok felöltése a célja a középiskolának, amelye
ket a m i v e i t j e l z ő r e i g é n y t t a r t ó e m b e r s e m m i
é l e t p á l y á n n e m n é l k ü l ö z h e t . Mivel pedig a józan
erkölcsiség magában foglalja azt a tulajdont is, meiy az értelmi
miveltségnek tiszta nyugodt lelkiismeretnek, becsületességnek,
szóval a lelki javaknak magasértékét felfogni, átérezni képes,
önkényt következik ebből, hogy a középiskolai nevelés is —
valamint az elemi iskola csak eszményi irány követése mellett
tud megfelelni feladatának. Az ily módon nevelt ifjút nem az
iskolai törvények, nem a tanár parancsszava, nem a büntetéstől
való félelem, nem a rósz osztályzat réme ösztönzi szorgalomra
és tisztességes magaviseletre, hanem a k ö t e l e s s é g é r z e t
és a s a j á t m a g á n s z e n n y e t n e m t ű r ő b e c s ü l e t 
érzés.
Ezt a kötelességérzetet, ezt a becsűletérzést azonban csak
a vallásos nevelés fejlesztheti ki a lélekben. Aki lelke mélyéből,
őszinte szívvel elismeri, hogy e nagy mindenség egy végetlen
hatalmú, végetlen bölcs és jó Atya teremtménye, aki azt saját
törvényei szerint kormányozza és hogy a halandó lény csak
akkor él saját természetének megfelelő életet, ha ama törvények
nek tiszteletteljes hódolattal engedelmeskedik, aki gyermeki
bizalommal hiszi, hogy a test és lélek egészségének fentartására
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s az ember tökéletesedésére szolgáló törvények az Isten megmásíthatlan és csalhatatlan alkotásai: annak lelkülete felett uratkodik kérlelhetlen szigorúsággal a kötelességérzet, annak szívé
ben áll őrt éber figyelemmel minden körülmények közt nyilvános
életben vagy a legtitkosabb magányban a becsületérzés. Az ily
módon fegyelmezett ifjakkal nem történhetik meg oly szomorító
eset, hogy az érettségi vizsga után rendezett közebéden az
iskolai törvények bilincseiből kiszabadult féktelen lélek a tanári
kar jelenlétében trágár dalok közrebocsátása által igyekezik ér
zelmei szabadságának kifejezést adni. De nem történhetik meg
az sem, hogy a tanuló a rósz osztályzat miatt botrányos vagy
épen végzetes tettekkel igyekezzék magának elégtételt szerezni.
A fegyelmezett és erős lélek korán megszokja nem csak az ön
maga által okozott bajokat elviselni, hanem még ha hite szerint
igazságtalalanság történt is vele, annak fájdalmát is állhatatos
szívvel, meg nem törve elszenvedni. Azokérl a botrányokért nem
a vizsga intézményét kell felelősségre vonni, hanem a vizsga
rendszerét és főkép azt, hogy a gyermek lelki erejének nevelé
séről szülők és tanítók egészen megfeledkeztek. Azok az eltéve
lyedések csak vallástalanul nevelt gyermekeknél vagy ifjaknál
fordulhatnak elő.
A vallásos nevelésben rejlik tehát a kulcsa az iskolai okta
tás kielégítő eredményének. A tanár föltétien bizalommal visel
tessék a vallásosság nevelő hatáságak minden akadályokat
legyőző hatalma iránt. Ámde a vallásos nevelés útjába igen
nagy nehézséget gördít az, ha a tanárt ebbeli működésében a
felekezeti hittételek különböző volta kegyetlen korlátok közé
szorítja. Legtöbb felekezeti nem tűr meg oly vallásos nevelést,
mely nem az ő saját hittételeit állítja előtérbe, nem ismeri el
azt, hogy lehet az ember vallásos, nevelhet vallásosan a nélkül,
hogy egy bizonyos felekezet összes dogmáit elfogadná. Egyedül
a lelkiismeret szabadság hívei, s hirdetői érezhetnek magukban
jogosultságot és egyszermind hivatást arra, hogy felekezeti hit
tételek sértése nélkül vallásosan neveljenek. A protestáns tanár
bármely tudomány ágban működik, szabadon taníthat vallásos
érzelemmel, nevelhet tanítványaiban vallásos érzelmeket s köz
reműködhetik minden felekezet hittanítójával a kötelességérzet,
becsületérzés és minden lelki javak iránti fogékonyság fejlesz
tésében.
Hasonló szabadságot élvez a protestáns tanár a tanítási
módszer megválasztásánál is. A lelkiismeretszabadság híve úgy
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magán életében, mint a közpályán lelkiismeretét ismeri el vezé
rének s legfőbb birájának, ennélfogva több bizalmat igényelhet
bárki részérőt s vele szemben az egyéniséget és minden önálló,
szabad mozgást korlátozó szabályok és rendeletek nem szüksé
gesek, sőt sokszor feleslegesek és a fejlődést akadályozzák;
mert hiszen bizonyos, hogy a tanítást kaptafára húzni nem lehet,
hanem annak módszerét mindig a gyermekek egyéniségéhez, a
tananyaghoz és a körülményekhez hajlítva kell alkalmazni. Hely
telen kezelés a legjobb módszerrel sem tud eredményhez jutni
míg az ügyes, lélekszerinti tanító helytelen módszer mellett is
sikert ér el.
Ámde a protestáns tanítót nem a szabályok és rendeletek
irányítják, hanem a hivatásérzetben gyökerező búzgóság indítja
a cél felé, melyet működése elé kitűzött, mikor őt az egyház
bizalma arra az állásra meghívta. Az ifjú nemzedék testi és szel
lemi képességeit igyekszik a lehető legmagasb fokra s összhangzatosan kifejleszteni: a gondolkodó erőt szabályszerűvé, az emlé
kező tehetséget élessé, a képzeletet elevenné, az érzelmeket
nemesekké, az akaraterőt szilárddá. És jól tudva azt, hogy jel
lemfejlesztés vallásos érzület nélkül egyáltalában nem lehetséges,
tudva azt, hogy az iskolai fegyelem és szorgalom fenntartásának
leghatásosabb tényezője a vallásos nevelés; erre a rendíthetlen
alapra fekteti minden működését, ebből a forrásból táplálkozik
egész tanítási s nevelési rendszere. -Élő hitet gerjesztvén az
ifjúi kebelben fölébreszti a kötelességérzetet s oly vallásos lelkületet nevelvén tanítványaiban, mely a t u d o m á n y o k v i l á 
g á v a l n e m áll h a d i l á b o n , meleg érdeklődést fejleszt a
felvilágosodás minden ága iránt. A protestáns tanintézeteknek
van tehát legszabadabb terük, legtöbb alkalmuk s leghatalma
sabb tényezőik az ifjúság helyes irányban való nevelésére. Az
iskola célját, a protestáns tanintézet érheti el legtökéletesebb
módon.
E becses előnyeinket használjuk fel kiváló gonddal, búzgó
kitartással. E szilárd alapra építsük fel, tehát tanításunk és neve
lésünk egész rendszerét a családban és tanintézeteinkben, itt
vessük meg lábunkat a siker teljes bizodalmával céltudatos mun
kásságra. A vallástalanság dölyfös, féktelen, elvakult hirdetőivel
szemben, kik nem látják át, hogy az erkölcsi sülyedtség s ten
gernyi szenvedés épen az ő szerencsétlen, áligazságaikból szár
mazik, híveink példájával bizonyítsuk be annak igazságát, misze
rint az erkölcsi érzék, ha gyökerei nem a végeden hatalom
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iránti hódoló tiszteletből táplálkoznak, csenevész növényként
tengődik a lélekben, mely az élet számtalan ellenséges táma
dásai folytán csakhamar elsorvad.
A protestáns tanintézetek, ha hivatásuk magaslatára emel
kedve az ifjúságot vallásos szellem által áthatott nemes erköl
csökre nevelik, meghálálhatlan jótékonyságot árasztanak az egész
társadalomra. Ha a mi intézeteinkből kikerült férfiak a közélet
ben példányképei lesznek a feddhetlen, erős, független jellem
nek s minden kétségen felül álló megbízhatóságnak, ez az ered
mény oly tiszteletet biztosit egyházunk számára hazánk minden
polgára részéről, melyben mi velünk semmi más testület nem
versenyezhet. E cél eléréséhez nincs szükség anyagi kincsekre,
csak egyedül az szükséges, hogy legyünk jó keresztyének, való
ban evangeliomi szellemtől áthatott szabad gondolkozásu pro
testánsok.
Sass Ján o s

A jogokat, kérő ev. tanítóról.
A mi ev. egyházunkban nincsenek szinekúrák, azaz nincse
nek olyan állások, melyek fizetéssel és méltóságokkal kedves
kednek ugyan, de kötelességeket nem hárítanak a birtokosra.
Sőt a mi egyházunkban sok olyan tisztség van, mely úgy a
lelkészekre mint a világiakra komoly munkát ró ugyan, de a
lelkiismeret megnyugtatásán, a munka után vágyó egyházszeretet
érzésének kielégítésén kivül más előnnyel nem járnak. Ev. egy
házunk mindenkor szívesen látta körében azokat, kik dolgozni
akartak és tudtak, sőt Alkotmányunk az ev. vallás hitelveiből
folyólag szervezte azokat a tisztségeket, melyek a világi elem
közreműködését egyházi ügyekben biztosították. De szigorúan
szem előtt tartották mindenkor azt az elvet, hogy joga csak
annak van, kinek kötelességei vannak.
Ha tehát arról van szó, hogy az ev. tanítók új jogokban
részesülni óhajtanak, akkor annak más jelentése nem igen lehet,
mint hogy új kötelességeket vállalni készek. Ha már most azt
kérdjük, melyek azok a kötelességek, melyeknek teljesíthetésére
az ev. tanítók újabb jogokat elérni óhajtanak, akkor is világos a
felelet. Az ev. népiskola fejlesztését kívánják nagyobb mértékben
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szolgálni, miután mint szakértők, képesített tanügyi emberek erre
első sorban vannak hivatva.
Egyházszervezetünkben nem volna a néptanító közremű
ködésére szükség, ha az iskolát szabályrendeletekkel, gyűlési
határozatokkal, tantervekkel stb. fejleszteni lehetne. Csakhogy
az iskola nem papiros, hanem élet. És aki statistikai táblázato
kat alapúi véve következtetéseket von az iskola haladására vagy
hanyatlására vonatkozólag, az öntudatlanul is önönmagát ámítja.
Az iskola nem számtani problema, élete nem függ az adatok
ügyes csoportosításától. A papiros és a számok annyit érnek, a
mennyit természetük elbír. Az iskola szelleme mint lényeg más
elbírálás alá esik
És épen ez a lényeg, a szellem az, melynek fejlesztését a
tanítóra kell bízni. Ő áll a tanítás és nevelés középpontjában,
az ő szelleme kell, hogy betöltse az iskolát és szikrát gyújtson
a gyermek lelkében. Miért gondoljuk már most azt, hogy az ő
munkássága megszűnik akkor, mikor az iskolatermet elhagyja
és miután nem tagadjuk tőle azt, hogy egy házépítő munkát
végéz akkor, mikor az iskolában dolgozik, miért nem folytathatja
működését ott, . ahol ezen egyházépítő munkásságról tanácskoz
nak, tehát az esperességi, kerületi és egyetemes gyűlésekben,
ahol a népiskola munkásságát ellenőrzik, szabályzatokat alkotnak
annak irányítására. Nem evang. elv: rólam, nélkülem. Az ev.
tanítónak tehát az iskola vezetésében, fejlesztésében, életének
szabályozásában nagyobb működési tért kell biztosítani.
Hallom az ellenvetést, hogy a tanítók — egyes személyektől
eltekintve — nagyjában még nincsenek képesítve arra a mun
kára, mely ezen jogokkal járna. Erre azt feleljük: miután a
tanítók eddigelé nagyobb mértékben nem igen nyertek alkalmat,
hogy autonomikus intézményeink keretében kimutathassák tehet
ségeiket, nemis tudunk végleges Ítéletet hozni. Adjunk tanítóink
nak nagyobb alkalmat, hogy egyházszervezeti munkát végezhes
senek és látni fogjuk, hogy a rájuk bizoti ügyeket ügyesen és
értelmesen fogják elintézni Az ev. tanítón is meg fog látszan
az idők haladása. Azért e téren sem vagyunk barátjai a rohamos
haladásnak, hanem a csendes, lassú evolúciónak, mely minden
egészséges haladás lényegét teszi. Ha egyházmegyei gyűlésein
ken minden egyházközségből ott vannak a gondnokok, és kell
is hogy ott legyenek, miért ne lehetnének ott a tanítók is? Hisz
a tanító egyházépítő munkája van oly fontos mint a gondnokoké.
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És senkinek sem jut eszébe kutatni, ez utóbbiaknak milyen a
rátermettségük.
Az ev. tanítót az a lelkesedés teszi, mellyel vallása iránt
viseltetik. Ezt a lelkesedést szítani kell, hogy egyházunk számára
gyümölcsözővé tegyük. A lelkes, haladó, egyházát teljes szívvel
és értelemmel szolgáló tanító egyházunk jövőjének pillére. Meg
érdemli tehát a róla való jóakaratú gondoskodást, megérdemli
ügyének szeretetteljes felkarolását. Megérdemli, hogy haladásának
útjait egyengessük.
Szakítani kellene avval a nézettel, hogy az iskolához min
denki ért. Ez a nézet oly erősen áll még a kortársak tudatában,
hogy az ember, ha ellenkezőt állít, védekezni kénytelen, hogy
evvel senkit sérteni, senki jogkörébe avatkozni nem akar. A he
lyes elv így hangzik. Mindenki é r d e k l ő d j é k a népiskola
iránt, mindenki törekedjék a népiskolát a maga munkájában támo
gatni ; mert a népiskola a népé, a népiskola azokat neveli, kik
megürült helyünkbe lépni fognak, kik folytatni fogják a siker
tán nagyobb kilátásával minden szépért és jóért felvett harcunkat.
Ez a jó fokozódó érdeklődés azt is eredményezné, hogy a nép
között világosabb nézetek elterjedjenek a népiskoláról, ami csak
fokozná az iskolával való törődést a szó legnemesebb értel
mében. Hogy a mi ev. népünk között az ősök munkája folytán
az iskola iránti érdeklődés nagyobb mint bármely más felekezetnél, azt nem kell bizonyítanunk, de ennél nem is szabad
megállnunk.
A mi egyházi fórumaink érdeklődése a népiskola iránt
minden kétségen felül áll. A haladó kor csak azt kívánja, hogy
az ellenőrzés és a fejlesztés munkájánál a tanító segítségét
nagyobb mértékben vegyék igénybe. Jól tudom, hogy nem
hivatkozhatom más protestáns országok példájára. De a mi
viszonyaink mások és a külföldi példák sem mindig megnyug
tatók. Nekünk harcra nincs szükségünk, amelyben az erősebb
győz és a gyengébb beletörődik sorsába. A mi alkotmányos éle
tünknek nem lehet célja a munkára buzduló erőt visszafojtani, a
tanítót arra kényszeríteni, hogy bezárkózzék az iskolaterem négy
fala közé és ne akarjon, vagy ne tudjon tovább látni, mint a
meddig látják a falu tornyát. Ez veszélyes különösen a ma*
korban, amikor a népoktatás gyökeres reformja küszöbön áll'
A mai népiskola skatulya rendszere túlélte magát, mert sem a
gyakorlati élet kulturszükségleteivel, sem a gyermek lelkének
természetével és fejlődésével nem áll összhangzatban. És épen

475

az utóbbi két irányban kavarognak leginkább az eszmék és
keresik a jegecedést. Ezen eszmék fölött nem térhet többé
napirendre az ev. néptanító, ezek kopognak az iskola ajtaján.
Ki fog szemükbe nézni, ha nem a tanító? Ki fogja azokat a
jövő számára értékesíteni, ha nem ő? De akár hogy fogjuk fel
ezen dolgokat, annyit még a népiskolai dolgokban laikus ember
is kénytelen belátni, hogy az ev. tanítóra nagyobb munkakör
vár, mint amilyent eddig betöltött. És ha a tanító erre vállal
kozni óhajt, mi sem természetesebb, mint hogy az egyetem ezt
elfogadja és gondoskodik róla, hol és mily módon lehet ezt
foganatosítani.
Az ev. tanítót első sorban az egyházmegyében illetné
nagyobb munkakör. Az egyháznak a tanügyet ellenőrző hatal
mát nem akarnók érinteni, de szükéges volna, ha a körlelkész
mellé mindenütt tanító választatnék, ki a körlelkészt útjában el
kísérné és szakjelentést tenne a meglátogatott iskolák álla
potairól.*) Akadályoztatás esetében ő helyettesítené a lelkészt.
Az egyházmegyei gyűlések alkalmával a tanügyi bizottságok is
tartanak ülést. Itt olvastatnak fel a körlelkészek jelentései és a
tanügyről készült staiistikai kimutatások. Ez utóbbi munkát, vala
mint a jegyzőséget tanítóra lehetne bízni. Az egyházmegyei
tanügyi bizottságot szerves összeköttetésbe lehetne hozni a
tanítóegylettel, amennyiben fölmerülő tanügyi kérdéseknél a
tanítóegylet véleményadásra szólíttatnék föl. Minden évzáró vizs
gálathoz tanítót is kellene kiküldeni, ki annak lefolyásáról az
esperesnek jelentést tesz. Nem helyes az elv, hogy elég, ha a
tanító a maga iskolájával törődik. Mert a csak magával való
törődés előli a kartársi szellemet és miután összehasonlításra
nem ad alkalmat, nem is ad lökést a fejlődéshez. Miért ne közölhetué a tanító nézeteit, tapasztalatait társaival és miért ne ter
jeszthetné azokat az egyházi forum elé is. A gondolatok moz
galma az élet jelensége, a hallgatás, magábazárkozás tespedést
jelent.
A népiskola ügyének fontossága megkívánná, hogy a
Dunántúl mintájára minden kerületben népiskolai bizottság mű
ködjék. Mert ha minden kerületben a leányiskolák vezetésére
külön bizottságot lehetett alkotni, akkor nem érthető az, miért
kelljen a népiskola ügyét a középiskolák ügyével együtt tár
gyalni. A tapasztalat bizonyítja, hogy ezen ügy összekapcsolása
annyi munkát ró az előadóra és olyan tárgyhalmozattal fárasztja
) A dunántúli egyházkerületben ez már régóta így is van.

Szerk.
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a bizottság tárgyait, hogy ezen gyökeresen segíteni kellene. A du
nántúli népiskolai bizottságban három néptanító van, ami mintául
szolgálhatna a többi kerületnek is.
Ez még inkább áll az egyetemes tanügyi bizottságról, a
melybe csak egy tanítót választottak. Ha már 19 bizottság mű
ködik az egyetemnél, miért ne lehetne ott egy 20 -ik is, mely
kizárólag a magyar evangélikus népiskolai tanüggyel foglalkoz
nék és melybe kerületenkint legalább két néptanítót küldenének,
hogy a perifériák tapasztalatai is érvényesülnének és hogy az
1582 ev. • néptanítónak is volna kizárólagos fóruma, melyhez
tanügyi kérdésekben fórdúlhatna.
A zsinat küszöbön áll. Amint a zsinati bizottság javaslata
mutatja édeskeveset kiván a népiskolai tanüggyel foglalkozni és
távolról sem gondol arra, hogy a néptanítók jogait szaporítsa
A néptanítók kívánságai már formulázva vannak. Most már csak
arra kellene törekedni, hogy a zsinati tagok közül azok, kik a
népiskola Iránt különösen érdeklődnek, Összeálljanak, hogy az
ügyet döntés elé vigyék.
Egyet azonban nézetem szerint az ev. néptanítóknak hatá
rozottan kellene követelniük. Az Alkotmány 195. §-a azt mondja:
„A tanerők évi díjazása a megfelelő állású állami tanerők díja
zásával l e h e t ő l e g f o k o z a t o s a n egyenlővé teendő.“ Ezt a
pontot szó szerint vette át a javaslat, tehát a mostani állapoton
nem kíván javítani. Ha ezt a mondatot elemezzük, azt látjuk,
hogy az állítmány értelmét az egyenlővé tételt két módhatározó
zavarja. T. i. az állítmány értelme csak akkor ró kötelezettséget
az egyházra, ha ez „lehetséges,“ és ha lehetséges, akkor is
csak „fokozatosan.“ Így nem beszél a törvény, amilyen az Alkot
mány is. Vagy mondja ki törvényünk, hogy az ev. tanító másod
rangú tanerő, ki az állami tanító mögött áll, vagy mondja ki,
hogy állami és ev. tanító között nincs és nem is képzelhető
különbség. Keresse az ev. tanítóság módját annak, hogy ez a
törvényben minden fentartás nélkül kimondassék. Aki tudja,
hány intézmény nyert életet magyar anyaszentegyházunk kebelé
ben, melyről ezelőtt 40 évvel azt tartották, hogy létesítése ezer
akadályba ütközik, aki tudja, hogy haladtunk és hogy továbbra
is haladnunk kell, az nem esik kétségbe a nehézségek miatt.
Az állam pedig nem vonhatja meg az anyagi eszközöket attól
az életközösségtől, a vallásfelekezettől, mely kultúra tekintetében
vele párhuzamosan működik. Mikor Eötvös József 1868-ban a
közoktatási törvényt beajánlotta a Háznak, azt Ígérte, hogy az
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állam népiskolái tekintetében nem fog konkurrálni a felekezetekkel.
Ha az államhatalom mai napság máskép gondolkozik és esetleg
meghazudtolja Eötvös fenkölt és mélyen a dolgok velejébe ható
gondolkozását, akkor nem szükséges, hogy azt összetett kezek
kel nézzük.
Itt az idő, hogy az ev, néptanító kilépjen a homályból és
a tettek mezejére álljon. Ne bizakodjunk abba, hogy egyesek
búzgósága meg fogja számunkra a babért aratni. Csak ha a
vezérek mögött öntudatos tábor fog állni, akkor visszük diadalra
ügyünket. Az ev. tanügy boldogabb jövője azt kívánja, hogy
minden ev. néptanító tegye meg kötelességét.
Lenhardt Károly.

T í K C i.
L evél egy íróhoz.
. . . A toll mestere szörnyű rajzba kezd :
Karácsony estnél ir le egy folyót;
Két partján gyilkosmezű emberek
Kik szolgálják ott Márst, a vészthozót.
Otthon családjuk . . ők a rubikonnál . .
S közbül a csontos suhintó halál . .
A két embergép kinmerevedetten
Bámul előre - csak áll, csak áll, csak áll . .
S e kép alatt ez az aláírás :
„Még nem született meg a Messiás!“

. . Uram ! nem kérdem, mily tannak hive ön,
Hisz ön oly okos, tanít másokat . .
S hirdeté eddig, magam tapasztalán]
Az „Igé“-től jött igazságokat.
S mostan kit vár ön? Nérótól idáig
Mindenha voltak vérszomjas vadak,
Kik kéjjel nézték ha párologva fut
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A megmegalvó biborszín patak . . . .
S ha jön egy jobbkor melynek ke l l jönnie,
Szegeletköve csupán az lehet,
Melyet a názárethi ács fia lerakott:
A békesség és — emberszeretet.
Uram, nagymester, tele mártsa tollát
S a kegyetlen sort úgy törölje el.
Kétségbeesett jajként röppenék el
Mint mérges nyil — mely önkebelre lel —.

S ez jöjjön ama mondatnak helyébe:
„így csufoltatik — Krisztusnak törvénye.“
Bedők Pálné.

A jó kertész.
— Meglehetős szép a kertje öcsém ! nem csudálom, hogy
alig mozdul ki hazulról, hiszen itthon és különösen itt, bizony jól
érezheti magát s bárminő költséges, mai napon divatba vett
nyaralást könnyen nélkülöz.
— Nem is való az nekünk — tanítóknak, — dacára a felemelt
fizetésnek, tekintettel — erszényünkre.
— De tekintettel egészségünkre, még is szükséges egy kis
nyári üdülés, hogy a megfeszített szellemi munka után, amely
munka főképen idegeinket roncsolja, újabb erőt nyerjünk a to
vábbi küzdésre, dologra. Ennek szükségét természetesen csak
azok érzik, kik a tanidő alatt igazán keményen, testi és szellemi
erejüknek teljes kimerítésével dolgoztak.
— Szóval, akiknél még megvan a tanítónak legfőbb kelléke:
— a hivatásszeretet. Sőt több: az ideálizmus.
— Úgy van öcsém! E kettő: a hivatásszeretet és ideálizmus
szorosan összefügg. E kettőt egymástól elválasztani szinte lehe
tetlen. Mert ami az érett baracknál a piros zománc, — az érett
szilvánál a kék hamv,
a nőnél a szűzi ártatlanság, — az a
tanítónál az ideálizmus.
— Csakhogy ezen ideálizmus, „fogyton fogy“ — mint az
543-ik ének. — Napról-napra vásítja, koptatja az — Élet!
— Hja bizony! az 547. ének szerint:
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„Múló a világ, virágja lehull,
Csillag leesik, minden megavul.“
— Kár, hogy az ifjak a tanítóképzőből az életbejutva igen
kevesen hoznak magukkal útravalóúl az idealizmusból. Azonban
ezért nem a tanítóképzőt okozom, mert szúette fába nemes
gályát hiába ojtanak. Azonban többen ebből t. i az ideálizmus
ból csak egy részt, annak első felét — az „ideált“ itt ez élet
ben hamar felkeresik, természetesen az ellentétes neműek között.
— No ! hát az se olyan nagy baj, ha ott keresi, ahol kell és
ha „komolyan“ keresi. Sőt esetleg ezen nőnemű „ideál“ meg
találása és megszerzése még valódi kincs is lehet reá nézve.
— Nono! ?
— Hát ennek igazolásául hallgassa meg öcsém Kontor Ferenc
erdősfalvi kartársunk történetét.
— Kiváncsi vagyok rá annyival inkább, mert ezen kollegát
jó hírnevéről ismerem és mint jó kertész is közismert.
— Nem ok nélkül. Én láttam a kertjét s hozzá hasonlót
körünkben még nem. Nincs is ! Méltán megérdemli a „jó kertész“
cimet. Hát erről szólok
— Kérem.
— Kontor kollegánk városi fiú volt. Emellett szegénysorsu
szülők gyermeke. Mint a legtöbb tanító. Természetesen mint
ilyen, kertet csak máshol és a másét láthatta. Ebből folyólag a
kertészetről igen homályos fogalmai lehettek. — Iskoláiban —
még a tanítóképzőben is a kertészetről inkább elméleti ismere
teket szerzett. Ez pedig úgy-e nem sokat ér egymagában.
A tanítóképzőből Erdősfaivára került második tanítónak.
Ketten voltak. Kartársa már akkor öreg tanító volt; aki már
beteges is volt, de meg erősen ballagott és kacsintgatott — mint
fáradt ember — a nyugdíj felé. Három év múlva mehetett és
ment is a föld alá. Eltemették s hamar el is feledték.
Megválasztották helyette „főtanítóúl“ Kontor Ferencet. Fizetés
többlete ezen címben merült ki. Hiszen tudjuk, hogy a tanítói
fizetések ma már mind egyformák mint a kányabogyó. Talán
csak az az egy különbség szolgált előnyére anyagilag, — hogy
most a lakást nem készpénzben, hanem természetben kapta.
Némi átalakítás után egészen meg is felelt az neki, egy szerény
igényű nőtlen fiatal embernek. Sőt sok is ! mert még üres szobá
val is rendelkezett. — És ezen kívül egy a lakáshoz tartozó fél
holdnyi — se nem gyümölcsös, — se nem konyha, — hanem :
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— botanikus kerttel; melyben a lapu, bodza, mályva, bürök,
csollán s más efajta viruló növények között ott szerénykedett
egy-két nyugalomba vonult őszi barack és szilvafa. S midőn
Kontor, — mint új tulajdonos e kertet először megtekintette —
mig ezen „kiérdemült“ vén fák lombjaikat mint száraz csontokat
zörögtették össze, addig a körülötte különböző színben pompázó
botánikus növények mosolyogva köszöntötték és ünnepelték. —
Ámde, ha a tőszomszédos esperes-lelkész úr gondozott kertjére
vetett egy tekintetet, azonnal észrevehette, hogy az ő virágjai
nem a szeretetet és hálát, — hanem a gúnyt tükrözik vissza s
mosolyuk: gúnymosoly. S ezt ő megértette: megérezte. Szívébe
nyilait.
S ez az érzés volt az első mag, amelyből a jó kertészség
szárba indúlt.
Bántotta kertjének ezen uagy elhagyatottsága, elhanyagolt
sága. Hogy ennek oka nem a talaj minőségében rejlett, arról
meggyőzte őt a tőszomszédos lelkészi kert, melyben virág,
konyhakerti növények s gyümálcsfa, minden, de minden díszlett.
— Az egyedüli ok : — a kezelés hiánya. — Elődjét — az előbbi
tulajdonost, — mégis —, bár minden reá vallott, mégsem okozta.
Inkább mentette. Tudta, hogy az családjában mily szerencsétlen
volt. Nejét hosszú betegeskedés után eltemette. Gyermekeit egy
másután vesztette el, ezeket mind sorra kisérte ki a temetőbe.
Csak egy maradt csupán, — aktnek meg az életét — siratta.
Azét aki elment; itt hagyta; eltűnt; elmerült - a bűnbe. —
Igen bánat súlya alatt nem csuda, ha elvesztette életkedvét, erejét
míg végkép össze nem roskadt, össze nem törött.
Azonban ezen mentség az elhanyagolt kertet jóvá nem
teszi. Ez bizonyos! Most itt van —■ ő. - Hogy a gyakorlati
kertészethez nem sokat ért, — az is bizonyos. De, hát, hogy az
nem ördögi mesterség, melyet el nem sajátíthatna, ez is — bizo
nyos. De miként ? Megtanulja — mástól. De kitől ? Hát aki ahhoz
ért? — Ekkor jutott eszébe, hogy van a községben egy öreg
ember, aki valaha kertész volt. Ettől tanulni — már csak azért
is mert öreg ember — nem lesz szégyen — gondolta. — Ezen
gondolattal és elhatározással ment ki kertjébe, — azt újra meg
tekintendő — S most már más szemmel nézte — „mosolygó“
vadvirágait. A „gúny mosoly“ erős elhatározást váltott ki belőle.
S ezen elhatározását a lelkész szép kertjére vetett pillántása még
inkább megérlelte benne.
De még egyéb dologra is megtanította — Erzsi, — a lel
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kész leánya, aki ott szorgalmasan kertészkedett. — Ez a viruló
szépségű hajadon, nemcsak kellemes megjelenésével, szerény
modorával, hanem háziasságával, egyszerűségével már régóta
magára vonta Kontor figyelmét. — Most, midőn látta a fárad
hatatlanul, kapáló, gyomláló Erzsit, belátta, hogy ha szép kertre
akar szert tenni, bizony legjobb lesz, ha maga is kezébe veszi
a kapát, ásót s más kerti eszközt.
Meg is tette.
Legelső dolga volt a kertjét felásatni, megfordíttatni, hogy
a mosolygó mályva virágok, mi egyebek és csipkedő csalánok
végkép eltűnjenek. — El is tűntek.
Levélhullásra már kertje tiszta volt. Az öreg kertész tanácsa
és útmutatása szerint még a főbeosztást is eszközölte. Sőt rész
ben tőle, részben pedig másoktól pénzen szerzett gyümölcsfákat
is ültetett bele. — A tél beálltával már alig várta a tavaszt, hogy
kertjében dolgozhassék.
Már megszerette a kertet és ami fő, — a kerti munkát. —
Tavasszal minden szabad idejét a kertben töltötte kapálva, tisz
togatva, metszegetve. Az öreg kertész útmutatása mellett ültetett
fát, konyhakerti veteményeket, virágokat; és mert szégyelte és
sokalta is a gyümölcsfa vevést, — gyümölcsmagvakat, hogy
legyen mit beojtania. — Így kertje napról-napra mindig szebb
lett s napról-napra jobban megszerette, — napról-napra szíve
sebben dolgozott s időzött benne, részben azért is, mert ő meg
ott szokott a bájos, munkás Erzsi kisasszonnyal találkozni. —
Mintha versenyt dolgoztak volna. Csak nagy ritkán váltottak egy
két szót a kerítésen át. Utóbb gyakrabban. Eleinte csak éppen,
hogy no! később pedig mindig szívesebben,
Beszélgetésük
tárgya kezdetben az idő volt. Utóbb a kertészkedés. — Ez
azután őket egymáshoz mind közelebb és közelebb hozta.
S minő boldog volt Kontor, midőn Erzsitől virágpalántot
kapott, de még boldogabb volt, midőn ő meg viszont virág
magvakkal kedveskedhetett. — Legboldogabbnak pedig akkor
érezte magát, amikor Erzsi ajkairói hallotta kertjének és kertész
kedésének — illetve munkásságának és ügyességének dicséretét.
Ezen dicséret őt még fokozottabb tevékenységre serkentette.
A siker nem is maradt el, mert kertjét két év alatt kész para
dicsommá tette. Majd pedig az udvar és lakás parkírozása követ
kezett. A siker itt sem maradt el. Szóval az egész lakás és kert
újra átalakult. De átalakult még — maga is. Átalakította a —

—
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szerelem. Erzsivel való gyakori beszélgetése; egymásnak köl
csönös megismerése, — előbb barátsággá, utóbb szerelemmé
érett.
Ez még nem is lett volna baj; hanem boldogságuk egéből
csak ezután csapott le a villám.
Kontor, mint afféle becsületes ember, hogy boldogsága
teljes legyen, annak rendje és módja szerint a szüléktől meg is
kérte Erzsi, — a kertész — vetélytárs kezét. — Az édes atya, —
a lelkész, — aki Kontort mint tanítót es embert éppúgy nagyrabecsülte mint gyülekezete, — szívesen adta volna ehhez bele
egyezését, — hanem a — mama; kurtán — simán elutasította.
Hiába könyörgött Erzsi; hiába pártolta Erzsi kérését az atya, —
— végül is ridegen vágta oda a síró Erzsinek a gőgös anya:
„Nem szégyenlenéd, az egyik vöm; orvos, a másik ügyvéd s
te egy tanítónévá sülyednél le ? Nem erre neveltelek!“
Vérig sértve, földig lealázva tántorgott ki- és el Kontor.
Boldogsága tehát romba dűlt. De el nem csüggedett. — A
munkában keresett vigasztalást. Tehát dolgozott — és dolgozott
bár szive folyton vérzett.
Így telt el egy év. Már azon gondolkodott, hogy máshova
megy el tanítónak. Csakhogy Erzsit akkor sem viheti magával.
Pedig nélküle neki mindenhol — pokol. Nélküle élni: kár
hozat.
Ekkor azonban egy váratlan fordulat történt. A gőgös anyát
nem törte meg sem az atyai rábeszélés, sem a gyermeki kérés,
— de megtörte a — sors.
Orvos veje boncolás folytán vérmérgezést kapott s hirtelen
meghalt. — A következő hónapban ügyvéd veje, — ki nagy lábon
élt s akire oly büszke volt az anyós, sikkasztott. Kiderült, hogy
váltókat is hamisított a többi között ipa nevére is. Pedig egyébkint is nagy összegig volt mellette mint jótálló érdekelve. — Ez
pedig anyagi romlását vonta maga után, — Tönkre ment. —
A vagyon s vele a gőg eltűnt, — de? Kontor boldogsága
visszajött.
Valószínű Erzsi bátorítására ekkor újra fellépett Kontor —
— mint kérő. — S nem is hiába. Boldog pár lett belőlük. S az
óta együtt kertészkednek. Kertjük, — melynek létrejöttén és
fenntartásán Erzsinek oly nagy része van s melyben ma is együtt
fáradoznak, valóban — mintaszerű.

-
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— Lássa Öcsém ! — fordult hozzám az elbeszélő, — néha
azok a földön járó „ideálok“ is tesznek velünk csudát.
•

.
Talán mondanom sem kell, hogy az elbeszélő az én Géza
bátyám volt, — ott „a diófa alatt."
Alsóság.
Koczor Márton.

Igyssileti

élet.

A tisz a i eg y h á z k e rü le t! ta n ító sá g 1 köréből.
A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület az évi közgyűlését
szeptember 17—18-án tartotta meg Miskolcon. Az ev. tanárok
és tanítók orsz. egyesületének elemi isk. szakosztálya által be
nyújtott kérelem előadásával B u l y o v s z k y Mi l o s hybbei
tanító lett megbízva. Indítványait a közgyűlés elfogadta és egy
hangú határozattal kimondotta:
1. A tanítók azon kérelmét, hogy az egyházkormányzat
minden fokán nagyobb mérvű képviseletet nyerjenek — a köz
gyűlés a zsinati bizottsághoz pártolólag felterjeszti.
2. A tanítók ama kívánságát, hogy fizetésük az állmiakéval
egyenlévő tétessék ;
3. a kántori javadalomnak a tanítóitól való elválasztását, úgy
szintén a stólaügy egyetemes alapon való rendezését;
4. a kántortanítók kántori fizetésének az egyetemes lelkészi
nyugdíjintézetnél való biztosítását;
5. az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet revíziója iránti moz
galmat, a közgyűlés támogatja és az az évi egyetemes gyűléshez
pártfogólag felterjeszti.
A 2. számú és a 3. számú indítvány első fele a tárgyalás
folyamán tárgytalanná vált a tárgysorozat 68 . pontjánál összefüg
g ő ig hozott, előbbenivel azonos határozat által.
Egyúttal a püspöki hivatal utasítást kapott, hogy azon egy
házmegyék főespereseit (szepesvárosi, tátra-, és hegyaljai) hívja
fel egyházmegyei tanítói egyesületek szervezése érdekében, ahol
még ilyenek nincsenek.
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Az elemi isk. tanítók zsinati képviselőjére beadott szavaza
tok szétforgácsolódtak, ami szervezetlenségünk egyenes kifolyása.
A legtöbb szavazatot kapott jelöltek Bulyovszky M. és Kubacska
1. között új szavazás lett elrendelve; utóbbinak egyhangú meg
választása biztos.
— ly —

Irodalom.
Közmondások és példabeszédek magyarázata. Irta R i c i n g e r
I g n á c áll. népisk. igazgató. Ára 1 K. Megrendelhető szerzőnél,
Liptószentmiklóson. — Ennek a nagy ügyességgel szerkesztett
s a tanítók által nagyhaszonnal forgatható, most megjelent
könyvecskének bevezető szavait s két közmondás magyarázatát
lapunknak múlt évi folyamában volt alkalmunk már közölni,
szerzőnek akkor még csak kéziratban levő művéből. Olvasóink
tehát már akkor megismerkedhettek Ricingernek nagy pedagógiai
érzékkel megirt művével. A kiválóan közvetlen modorban elő
adott 23 közmondásmagyarázatból közelébb még szándékozunk
egyet-kettőt — szerző engedelmével — olvasóinknak bemutatni.
Földrajz az elemi iskola III. osztálya számára. Átdolgozták:
Mi k o l i k K á l m á n és S z ű s z Laj os , Budapest, Kókai Lajos
Ára 1 K. 20 f. — Szerzők kiváló pedagógiai tapintattal állították
össze s könnyed, világos előadásban tárgyalják a népisk. III. osz
tályának anyagát, a lakóhelyismertetést. A budapesti viszonyokhoz
van ugyan alkalmazva, de bármely tanító haszonnal forgathatja.
Lakóhelyismertetés és Sopron vármegye földrajza. A nép
iskolák 111. osztálya számára irta P a p p J ó z s e f . Kiadta Röttig
Gusztáv és fia, Sopronban. III. kiadás. Ára 70 fillér. A könyv
tartalmát 19 kép és ábra teszi szemléltetővé. Mellékelve van
hozzá Sopron város és Sopron vármegye szép kivitelű térképe.
Képes Luther-naptár 1914. Szerkesztették H é t v é n y i
Lajos lyc. vallástanár és S c h o l t z Ödön esperes. Ara 60 fillér.
Kapható Hetvényi L. szerzőnél, Sopron. — A jelesen szerkesztett
naptárnak immár 3-ik évfolyama az előzőknél is tartalmasabb,
ajánljuk azt olvasóink figyelmébe, terjesszék ev. népünk között.
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V egyesek.
Előfizetőinkhez. Minthogy még sokan vannak, kik a folyó
évről előfizetéseiket ezideig be nem küldötték, felkérjük az
illetőket, hogy a mellékelt utalványlapok felhasználásával tartozá
saikat minél előbb törlesszék le.
Uj számológép. B o r i s F e r e n c törökszentmiklósi tanító
szabadalmazott „egyetemes számoló és oktató készüléke“ az
orosz számológép merev sodronyáról leszedte a golyókat s
olyan számképeket állít elő velők a térben, amelyek épen
szükségesnek mutatkoznak a fogalom megrögzítésére. De nem
csak a számolás-tanításnál használható e készülék sikerrel, hanem
a rajz, irvaolvasás és az értelmes beszéd tanításánál is.

Pályázat.
Az „Iskolai Ünnepeink“ szerkesztősége pályázatot hirdet
a következő címmel: „Évzáró ünnepély az elemi iskolában.“
A pályázónak kész anyagot kell adnia egy ilyen ünnepélyre
Tartalma lehet: Megnyitó-, záró-és ünnepi beszéd a tanító részére.
Tanuló beszéde vagy költemény (Búcsú az iskolától). Alkalmi
költemények. Alkalmi színdarabok, dialog, trialog stb. (gyermekek
részére). Alkalmi énekek. Vagy általában bármi és bármilyen be
osztásban, ami a címnek megfelel. Költemények és énekek más
szerzőtől is beilleszthetők — a szerző megnevezésével.
A jeligével és a szerző nevét, lakását tartalmazó zárt levél
kével ellátott pályázatok 1914. február 1-ig a szerkesztőség cimén
Maros-Vásárhelyre küldendők :
Pályadijak : 1-ső dij 30 korona,
2-ik dij 25 „ 3-ik dij 20 „
4- ik dij 15
Minden — közlésre elfogadott— mü 10 korona. A díjazott
müvek kizárólag a szerkesztőség tulajdonát képezik.
Közlésre nem alkalmas müvek jeligés levelei. — felbontatlanúl, — elégettetnek.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:
1 liter Fónagy-féle dustless 8 ^ m. K 1.—

TELEFON

177— 77.

1 darab bekenőszerszám
1 darab piassava-seprő

K 1.—
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

megkül-

Fónagy-féle dust!ess-gyá% Budapest, ív.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA
-utca zb/e
Orgona- és liarm onlm m gyar.
Gó'zerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Orszá>gh

és Fia

cs. és kir. udvari szállítók
R á k o s p a lo t a (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
,
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

HARMON
valamint európai rendszer szerint
■ ■ ■: legolcsóbban szállít

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).
A Iegelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P edálos harm ontom ok m in d k é t re n d s z e r s z e rin t és m in d en n a g y ságban p o n to s org o n a—wm é re te k k e l tem plom ok, szem in áriu m o k ré s z é re és m in t g y a k o rló orgonák. -<=*.—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianlnókról).
Alapittátott: 1867. évben.

ANOS TES J. é s

FI A

orgona- és harmonium-gyár
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.
M in d e n n e m ű j a v í t á s o k a t , h a n g o l á s o k a t s
á t é p ít é s e k e t o lc só n elv á lla lu n k
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

KoJozsvári-utca 13,

V CO k/

I

M
H«A«T J A
A AEE6 6TTAAM
MU
U LLf H
É
••

X fSÍa®

AZ EGYES NYELVTANOK 10.
FÜZETBEN TELJESEKá <§§)(:
DÍSZESVÁSZOHMAPPÁBANfÉV
2 3 s a EGYBEGYŰJTVE!'I\

Kaphatók a Luther-Társaság könyvkereskedésében Vili., Szent
királyi-utca 51/a, ahol bárhol és bárki által hirdetett könyv
megszerezhető.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített,
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—
IV. oszt. számára (ára 90 fillér);
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt.
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szíves bevezetés céljából készséggel
küld :
N a g y k á r o ly (Szatmár m.)

Rédei Károly
evang. lelkész,
főgimn. vallástanár.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. november hó.

21. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A la p szellem i ré s z é t ille tő
közlem ények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i d ija k
a sz e rk e sz tö té g h e z (Sopron)
kü ld en d ő k .

felelős szerkesztő és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

M egjelenik m in d en hó elején
és közepén.
E lőfizetési á ra : egész érre
S k o ro n a , félévre 4 k o ro n a ,
negyedévre 2 korona.

A pap és a tanító.
Már Luther, mint nagy paedagogus mondotta, hogy nem
jó tanító az, aki nem jó pap is s kontár nevelő marad mindig
az olyan pap, aki nem jó tanító is. . . . Tehát mindkettőnek
egymásra utalva „holtig kell tanulnia.“
Népéletünk eme kettős oszlopa: a jó pap és a jó tanító a
kölcsönös megértésnek s a békés együttműködésnek viszonyá
ban van egymással. Az egyház az iskolára s a pap a tanítóra
van utalva és megfordítva. A pap és a tanító ellenséges viszonya
a mérhetlen károkat okoz a mi népéletünknek. Kölcsönös együtt
érzésen és megértésen alapuló munkálkodásuknak rendkívül tág
tere és mezeje van. Csak a fontosabbakat említjük.
Ma már túl vagyunk azon, mintha a papnak foglkozása
kizárólag a templomra s a tanítóé az iskolára szorítkoznék. Még
más mandátumuk is van. Úgy a szószéken, mint az iskolában a
mai korhoz s a mai emberhez kell szólanunk. Hang, modor,
.színezés, kifejezés, árnyalás és érzelemfejlesztés mai szellemi
légkörünknek megfelelő legyen. A nagy apostol is alkalmazkodott
a különböző népek felfogásához és gondolatvilágához a mai
missziói útjaiban. Így hát a mai papnak és tanítónak is modern
embernek: korát s annak követelményeit és szükségleteit a
kereszténység világában és fényénél megértőnek kell lennie
mert elleneseiben hatástalan a pap prédikálása a templomban s
a tanító oktatása az iskolában.
A jó pap és a jó tanító egyik igen fontos közös feladata
a keresztény vallásos-erkölcsi igazságoknak szilárd és hiterős
meggyőződéssel való hirdetése és híveink egyéni és társas
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közösségi életébe való átplántálása mellett a nép lélek megértésé
ben, nem különben a gyermekifjúságnak megóvásában és meg
tartásában s ennek a megóvott emberanyagnak vallásos erkölcsi
nemesítésében, tehát keresztyén kiművelésében kell nyilvánulnia.
E modern népnevelés és művelés útjai, módjai és eszközei sok
félék. Állandóan foglalkoznak vele a tanítókörök és egyletek.
E gyermek- és népnevelést és művelést mi sem pótolhatja. Itt
találkoznak a pap és a tanító positivebb irányú feladatai a leg
teljesebb mértékben. Itt örömest jönnek segítségükre az orvosok
és köztisztviselők is p. o. a közegészségügy szolgálatában, az
alkohol ellen való küzdelemben, a földművelő nép egészséges
családi életének emelésében és más szociális irányú tevékeny
ségükben. Mert egészséges (testi és lelki értelemben véve) gyer
mekekből lesz az egészséges család, község, haza, egyház és
emberiség a maga összes vonatkozásaiban.
De a jó papnak és tanítónak közös együttérző és egyetértő
munkálkodással meg kell ismernie és megszivlelnie a népélet jó
és rósz tulajdonságait, a melyek — sajnos — vidékenként, nem
zetiségenként, sőt mondhatnám községenként is nagyon változók
és különfélék. Ezek ismerete nélkül azok gyógyításáról és üdvös
ellensúlyozásáról szó sem lehet. A népélet szellemi és anyagi
bajainak és szükségleteinek üterén tartsa állandóan a kezét, eszét
és szivét a jó pap és a jó tanító, és akkor áldásos lészen az ő
közös szociális és vallásos együttműködésük.
De fontos közös feladatuk a munkásvédelem s a szövekezeek ügye, ahol különösen áldásos lehet a papnak és a tanító
nak társadalmi működése és kötelessége. Meg kell védeniük
népüket, mint vezetőiknek a zsarolás és az uzsora ellen, és
általában emberiesebb és tisztességesebb viszonyt kell létesí
teniük a munkás és a vállalkozó, s a szegény és a gazdag
között. Általában a társadalmi szervezkedésnek úgy egyházi, mint
társadalmi tekintetben igen nagy jelentősége és fontossága van
közéletünk összes ágaiban, — megóva ezt, a népet úgy az Istent,
mint a hazát tagadó vallás- és nemzetellenes szocialismustól,
tehát a materialismustól és a vak fanatismustól és felekezeti
vagy osztályharci romboló elméletektől, amelyek sajnos a fő
várostól és Amerikából szivárognak át mi hozzánk, — sokszor
a legfélreesőbb községekbe is ! A jó papnak és tanítónak a
templomon és az iskolán kivül is érintkeznie kell a lelki és
anyagi vesztésükre bízott néppel annak otthonában családi magá
nyában, hivatásos munkájában, idegenekkel való érintkezésében
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a község házában és a község képviselőtestületében. Elvárja ez
a nép a maga papjától és tanítójától, hogy a saját maga élete
is példaszerű legyen s hogy a más vallásfelekezetüekkel és
más nemzetiségüekkel szemben is — főleg különböző nyelvű
és vallás felekezetű községekben — a legnemesebb türelmet és
jóindulatot gyakorolja, — lévén a türelem erénye is keresztyén
erény a mi felekezetileg és nemzetiségileg annyira széttagolt
magyar hazánkban. Tehát ide tartozik az is, hogy a jó pap és
a jó tanító — s ez állampolgári feladatukhoz tartozik — alkalmas
módon és eszközökkel ébresszen a nép széles rétegeiben az
állampolgári feladatek iránt való nemes érdeklődést és tudatot is.
Szóval igen tág- és kalaideskopszerü mezeje van a jó pap
és tanító szociális kötelességeinek haza, egyház és község
szolgálatában, mely sok bölcsességet és tapintatot s még több
gyakorlati életbölcseletet igényel most és mindenkoron. Mint
a népélet oszlopainak nyílt szivők és szemök legyen a bajok
felismerésére és azoknak a keresztyénség szövésekénél való
sikeres szanálására. Nemes, és egymást segítő és kiegészítő
viszonyban álljon a pap és a tanító egymással, hogy abból
aztán a nép és vezetői között bizonyos szolidaritás s a külön böző erők egyesülése, tehát áldás származzék a közélet összes
szellemi és anyagi ágaiban.
így hát a jó papnak és a jó tanítónak szorosan meghatá
rozott hivatásán kívül csakugyan holtig kell tanulnia szociális
kötelességei tömkelegében, ami más szóval annyit jelent, hogy
k e r e s z t y é n s z o c i á l i s m u n k á s s á g o t fejtsenek ki köz
ségi közéletük összes ágaiban. A közös munkásságukra árassza
a kegyelem istene bőségre áldását most és mindenkoron! Úgy
legyen !
Eperjes.
Dr. Szlávik Mátyás.

A nápoktatásügy újjászervezése
Amint forgatom a magyarországi néptanítók VII. egyetemes
gyűlésének naplóját, szemembe tűnik a népoktatásügy újjászer
vezésével, melynél az oktatás kezdete, az egyhuzamos tanítás»
iskolai kötelezettségi kornak kitolása, nyolcosztályú népiskola, az
ifjúsági egyesületek, népegyetemek stbire vonatkozó indítványok
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foglalnak helyet, a részletkérdések között a szabolcsvármegyei
tanítóegyesület következő óhaja: „földmivelési helyeken a modern
pedagógia elvein épülő gazdasági elemi nevelőiskoláknak fel
állítása, városi iskoláknak a szociális és a mai kulturális élet
kívánalmainak megfelelő pedagógiai elvekre való lefektetése“ stb.
A napló ehhez hasonló indítványt mutat a Tanulmányi rend
rovatában is, azzal a különbséggel, hogy az ismétlőiskolai
tanítóknál követeli csak a gazdasági kiképzést.
Ha az elemi iskola nem gazdasági irányú, akkor, magától
értetődik, hogy a folytatása nem lehet ismétlés, nem lehet gazda
sági ismétlő úgy a jövőben, mint a jelenben, Érdekes példa ez
a tanítói konzervativizmusra s reactionális természetünkre, hogy
irtózunk minden radikális újítástól s felekezeti különbség nélkül
lutheránoskodunk ahelyett, hogy Lutheri bátorsággal reformálnók az ósdi rendszert, mely ma is azt a célt szolgálja, mit a
középkorban.
Érdekes, hogy az indítványban az irányelvek s az elv
álláspontok ügyesen vannak központosítva s mégis egy váratlan
fordulattal az ismétlő iskolára ruházza a feladat kitűzését és
megvalósítását. Igen ügyesen beszövi Tordai Lajos : Szocialpedagógiai stúdiumok c. kis munkájából többek közt a követ
kezőket is : Tehát a magyar nemzet boldogulása is attól függ,
sőt fenmaradásának is az képezi az alapját, milyen mértékben
használja ki a magyar társadalom első sorban az ország terü
letének természeti kincseit és hogy a magyar társadalom egyedei
és összesége milyen mértékben fordítja maga hasznára úgy a
felfedezések mint az új gazdasági haladás előnyeit.
Ha széttekintünk, úgy látjuk, hogy az egyik ország elemi
iskolájában nagy szerepe van a tejkezelésnek, a másikban a
famunkának, Anglia pedig egyedül csak az iskola padjainak
köszönheti ipari nagyságát. Tehát minden nemzet, mely a kul
túrát előtérbe helyezi, igyekszik a kincseket, a természetadta
előnyöket beváltani s a beváltásra az érzékeket a fogékony gyer
meki lélekben fejleszteni, ápolni. Tordai, kinek szavait a követ
kezőkben idézi az iró, ezt mondja: A pedagógiai munkásságunknak
elsősorban is arra kell irányulnia, hogy gazdasági érzékű és oly
egyéneket neveljünk, kik nemcsak maguk, de a közösség is még
tágabb közösségek érdekeit természettudományi és mennyiségtani mérlegelés alapján meglátni, megérteni és annak értelmében
dolgozni tudjanak és akarjanak. Tehát szociális és gazdasági
gondolkodásra és cselekvési készségre kell, hogy neveljen az
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iskola. Ez tehát a helyes de az a konklúzió, hogy erre csak az
ismétlő iskola képes heti 14 órában, ez nemcsak helytelen, de
a mai munkás-viszonyok mellett, — midőn a gyermek-munkást
szívesebben szeretik használni, mert olcsóbb, hajlíthatóbb, meg
korbácsolható, ha kellően nem apportíroz — mint ezt egyik
földesúr gyakorolta Békés megyében — s a családapa, az erő
sebb munkás, melyre nincs szükség, mert a munkáját elvégzik
a gépek, ő a házi teendőket végzi, miután a felesége az apróbb
gyermekeknél a dohányba, vagy a répába munkálkodik — teljesen
kivihetetlen. Mert mit ér az ismétlő, ha nincs tanuló. — Tehát a
fősúly a mai viszonyok között az elemi iskolába nehezedik.
Mi könnyebb az [elemi iskolában : a mai korig fölmaradt
érzékfeletti dolgokat megértetni, avagy mindent érzékelve taní
tani? Mennél gyengébb, műveletlenebb az agy, annál jobban
tapad az érzékiséghez, annál több oldalú szemléletet kíván az
érzéki természet. Fordított a viszony. Nálunk először transscendentális dolgokkal traktáljuk a gyermeket, melytől csömör és
utálat fogja el, mert megérteni az érzékelés hiányában nem
tudja, s aztán visszahívjuk a földre s karba énekeltetjük: itt élned
és halnod kell. Úgy csinálunk, mint Mokány Berci a kaszásokkal.
Nincs praktikusabb ember a világon a földmives embernél.
Ez azonnal munkába fogja gyermekeit, mindegyiknek tud foglal
kozást adni, mindegyiknek, mihelyt lábra áll, hasznát veszi.
Fejleszti a gyermekek gazdasági érzékét, munka által munkára
neveli; mindennek a példáját megadva, készíti a gyermekét
hivatására. Ezért ragaszkodik a tölmives ember gyermeke a földmiveléshez, ezért szereti azt, ezért tekinti a földmivelést szive
szerinti foglalkozásnak.
Ha a tanterv revizionisták csak egyszer is lejönnének az
alföldi tanyákra s a gyermeknek a gazdaság terén nyilvánult
anyagi és alaki képzettségükről meggyőződnének s a tapasztala
tokat összehasonlítanák a tanteiv és utasítás követelményével, az
iskolai kapkodással, melyet okoz az a „rendszer“, melyért a
gyermek testi lelki fejlődését feláldozzuk, a sokat markolás,
keveset szorításból fakadó túlterheléssel: bizony-bizony jobban
felhasználnák a meglevő őserőt, képességet és hajlamot a gya
korlati élet számára.
Ha a tantervet nem azok csinálnák, hanem azok, akik a
gyakorlati életnek terheit itt hordozták, a tapasztalat sejtéit építet
ték és megtöltötték, úgy akkor a népoktatás magasba nesztele
nül suhanó sas lenne. A népek millióit szabadítaná föl az elő
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ítélet, elfogultság, a bűn, a nyomor rabláncaitól és börtönéből
vezetné ki, hova a sötétség átkos keze dobta, megadva a szel
lem szabad szárnyalását és nemcsak hangoztatnák, de meg is>^
valósítanák az elválaszthatatlan háromságot: a szabadságot, az
egyenlőséget és a testvériséget.
Milyen más kép tárul elénk, ha tanító megy külföldre s ez
számol be az ott látottak és hallottakról, mint ezt Vaday: Svájci
tanulmányok c. müve is igazolja. Ez az előre haladott kultúrát
a kultur népek áldozatkészségét mutatja meg, ha pedig a minisz
térium küldi ki fényes udvarral az ő jól táplált embereit, ezek
újabb kötelességeket hoznak a tanítók részére s azon megnyug
tató hirt, hogy itt és ott még rosszabbbúl vannak dotálva a nenv
zet napszámosai.
A tanterv ami evangyéliumunk, ez pedig letilt minket a föld
műves elemi népiskolák szervezésétől: mert mint ilyen: egy
jottát hozzátenni vagy elvonni nem szabad. Pedig emberek,
gyarló emberek csinálták, kik mint ilyenek tévednek s mennél
nagyobbak, sokszor annál nagyobbat botlanak. Eszméimről
lemondani nem, csak értők küzdeni tudok.
Ez egyik eszmémnek több helyütt adtam kifejezést, így sze
rencsét próbáltam a többek közt, hol több sikert vártam és
reméltem az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének
elemi iskolai szakosztályánál is, hol indítványom fel sem lett
olvasva „az idő előre haladottsága miatt.“ Megismerés céljából
beküldtem az egyesület hivatalos közlönyébe, melynek igen tisz
telt szerkesztője volt szives leközölni, a meggondolás esetleg a
megvitatás tárgyává tenni. Így tehát az indítványom nem ismét
lem, csak annyit fűzök még hozzá, hogy megvalósításától
népünknek nemcsak szellemi, erkölcsi értékben emelkedését, de
gazdasági erő kifejezését sőt főlényét hiszem Európa nemzetei
ölött, amennyiben a nagy Alföldet Európa veteményes kertjévé
tenné az ily iskolából kikerült ifjú nemzedék.
Lehet, hogy számításaimban tévedek — mint ahogy a csilla
gászok is sokszor tévednek, lehet, hogy a tényeket még nem
látom egészen tisztán s így az ezekből levont következtetések
is helytelenek, de ha csupán kételkedünk is a mai iskolarend
szer életrevalósága felől, már e kételkedés is elég ahhoz, hogy
az igaz megismeréséhez vezessen. Mert vakon hisz az, ki nem
kételkedik, mig a kételkedés a megismerés útja.
Stoll Ernő.
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A tanítóság és a p atro n ázsm u n k a .*)
A természetben minden fejlődésnek s változásnak van alá
vetve. Népek, nemzetek evolúcióját a kor szelleme, a lüktető új
erő, az eszmék, szóval a haladott kultúra, országok birodalmak
hatását, vagy a természeti erők, vagy a győzők fegyvere ala
kítja át.
A mi korunk a társadalmi átalakulásnak kora. A 20-ik szá
zad társadalmát, a társadalmi szociológia eszméi erjesztik ; egyik
ben érleli a társadalmi válaszfalak lerombolását, a másik küzd
az emberi jogokért és követeli a létjogosultság megteremtését.
Ha a népek s nemzetek fejlődés történetét szemügyre
vesszük, azt látjuk, hogy ezek életében sohasem volt meg sem
a társadalmi, sem a vagyoni egyenlőség.
A társadalmi elkülönítés, a vagyoni egyenlőtlenség, mindig
és mindenhol megteremtette az ellenszenvet. Valamint az ember
természatében rejlő szorgalom és munkaszeretet megalapozza a
jólétet és boldogságot, úgy a renyhe tétlenség a szükséget, a
nélkülözést és a nyomort.
Különösen szembetűnő ez a régi római nép életében, hol
látjuk a gazdagság és kincsek halmaza között, a minden erkölcsi
alapot kizáró dőzsölésben és élvezetek mámorábau ittasult na
gyok sokaságát; másfelől a dologtalanság és renyheség ron
gyaiba öltözött, feslelt életű, alárendelt, szolgaságra kárhoztatott
tömeget, mely cirkuszért és kenyérért kiabált.
Kisebb keretben ma is megtaláljuk ezt. Az aristokraták
sokasága dőzsöl, mulat, élvez, a nemzet fentartó milliók tömege
a legszükségesebbet, a betevő falatot is nélkülözni kénytelen.
Csakhogy ez a jogtalanságra kárhoztatott néptörneg, a
proletár népmilliók, öntudatos óriási tábor, mely nem cirkuszért;
hanem jogért, tisztességesen fizetett munkáért kiált, mert jól
tudja, hogy ez a boldogulhatás eszköze és az élet fentartásának
egyedüli biztosítéka.
Tagadhatatlan, hogy az Ínség és nyomor mellett, kisebbnagyobb mértékben ott látjuk minden században a jótékonyság
nak segélyre nyújtó kezét. A rég múlt időknek is meg voltak
habár nem is olyan nemzetet átölelő terjedelemben, — a maga
*) Szerző felolvasta a „Győregyházmegyei Evang. Tanító-£gyesü]et“-nek
1913. junius havában tartott közgyűlésen. Szerk.
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humanitárius intézményei, melyek mint a szegénységnek, elhagyatottságnak, erkölcsi sülyedésnek és bűnnek meggátló okozatai.
Nem célom, hogy a bűnözéseknek okait tüntessem fel ez
alkalommal, ez tárgyamlól messze vezetne, de ha korunkat vizs
gálom és társadalmunk életének szemlélődésében elmélyedek,
nekem úgy tetszik, hogy a népek s nemzetek szaporodásával, a
kuliura fejlődésével, nem tartott lépést az igazi intenzív gazda
sági viszonyok gyarapodása, az igények növekedésével nem
voltak és nincsenek arányban a kereseti források, az igények, az
állami és életfentartási terhek emelkedése nagyban hozzájárultak
a hipotékát nyújtó egyéneknél az eladósodáshoz, a hitelképtele
neknél pedig a tömegnyomor előmozdításához.
A szegénység kerékkötője a boldogulhatásnak, az elége
detlenség szítója az osztálygyülöletnek, a nyomor megteremtője
a társadalmat bomlasztó eszméknek, szaporítója a züllöttségnek,
az erkölcsi fertőbe sülyedő, a közbiztonságot s vagyont veszé
lyeztető nagy- és fiatalkorú bűnösöknek.
Ma már országszerte rengeteg a száma, különösen váro
sokban azon egyleteknek, filantróp társaságoknak, melyek a
tömegnyomor enyhítésére, az eget ostromló elégedetlenség csil
lapítására és az elrejtett könnyek letörlésére alakultak.
Ezzel a társadalmi úton teremtett és gyakorolt, hogy úgy
mondjam dilettáns, sokszor tüntető jótékonysággal a nyomort
csak csillapítani, de megszűntetni lehetetlen.
Valljuk meg, e köröknek tagjai legyenek bármily nemes
szívüek, akaratuk bármily erős, de anyagilag erőtlenek voltak,
mert társulásukból hiányzott a magukat elkülönítő aristokratáknak
vagyonos csoportja, kiknek nemhogy anyagi-, de még az erkölcsi
támogatás is terhűkre volt.
Akinek gyomra sohasem korgott, az nem tudja mi az éhség.
Aki még nem nézett be nedves, penészes, ember gyilkoló vis
kókba és magas tekintetével nem vette s nem veszi észre, a
vézna rosszúl táplált rongyos, mezítlábos didergő emberférget:
az nem tud fogalmat alkotni a nyomorról. Aki még nem hallott
toprongyos emberi állatot Istent, embert káromolni, undok för
telmes szavakat egymásra szórni mindenki előtt, minden szemé
rem érzet nélkül, az nem tudja^mi az erkölcsi sülyedés, romlás
és mi az a bűn.
Akinek életében nem hiányzott semmi, kinek minden
kénye kedve szerint folyik, ki nem tudja, vagy nem akarja észre
venni a gondoktól elgyötört apát és rongyaiba burkolódzott
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megsanyart anyát, az nem tudja mi az a nélkülözés, mi az a
szükség. Ez a tettetett vakság társadalmunknak legnagyobb, leg
súlyosabb bűne.
A társadalmat emésztő életkérdés, az égbe kiáltó nyomor,
a satnya nemzedék, az éhező tömeg, a bűn és az erkölcsi
züllés veszélyének kitett, már-már elsülyedt gyermekeknek s
ifjaknak ezrei, gondolkodóba ejtették az államhatalom vezérlő
férfiait is belátták, hogy itt és ennyi baj közepette tenni kell.
E fenkölt gondolkodás hozta meg az 1901 -ik évi Vili. és
XXI. t.-cikket, mely határozottan kimondja, azt az elvet, hogy
az e l h a g y a t o t t s n y o m o r b a n s í n y l ő d ő g y e r m e 
k e k n e k j o g a va n az á l l a mi g o n d v i s e l é s r e , n e v e 
l é s r e és e l l á t á s r a .
Ennek a törvénynek alapján jöttek létre a 20-ik század
hajnalán, ennek nagyobb dicsőségére a g y e r m e k t e l e p e k ,
g y e r m e k m e n h e l y e k , melyek felkarolják s nevelésben
részesítik, ruházzák, gondozzák az utcáról felszedett, lelketlen
szülők által a családból kilökött, elhagyatott, a züllés lejtőjére
került gyermeksereg és ifjú nemzedék tízezreit, kiknek száma ez
idő szerint 55—60 ezer között váltakozik. Az erkölcsi romlás
nak kitett gyermekek megmentésére törvényesen kimondott elv
nagy horderejüségét megszívlelték és tettekben is megörökítet
ték az aristokratáknak aggyal érző és szívvel gondolkozó kis
tábora, kik élet céljukul tűzték ki azt az eszményi igazságot,
hogy minden oltalmat igénylő gyermeken segíteni kell, segíteni
kötelesség.
Ebben a jelben, ezzel a nemes törekvéssel alakúit meg a
mágnások által összeadott kisebb-nagyobb adományokból ezelőtt
8j évvel E d e l s h e i m Gy u l a i L i p ó t grófnak mint fenkölt
gondolkozásé alapítónak elnökségével az „ O r s z á g o s G y e r 
m e k v é d ő L i g a “, mely most már hatalmas fává növekedett,
melynek árnya alatt a bűn tanyájáról, a sinylődés hajlékából,
a romlott erkölcsi körzetből kiragadott gyermekeknek ezrei nyer
nek menedéket.
A g y e r m e k b í r ó s á g , a bünözöttnek p r ó b á r a b o 
c s á t á s a és a vele járó „ P a t r o n a g e “ (pártfogásba vétel)
szülő hazája Angolország, hol már a 19-ik század közepén
kísérlet tárgya volt. 1886. a „Hovard Assosiation, már törvényjavaslatot nyújt be az angol alsóháznak. Pártfogókúl rendőr tiszt
viselőket ajánl, mit az alsóház épen e miatt elutasít.
Nagyot halad a gyermekbiróság ügye Börminghangban
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1905-ben. A gyermekbiróság tárgyalásait a kora reggeli órákban
tartják, hogy a kiváncsi hallgatóság attól távol maradjon, mert
a gyermek lelkének méreg a nyilvános tárgyalás.
Itt hangoztatták azt is, hogy a törvény sikere a hivatásos
pártfogó egyéniségétől függ, ki pártfogoltja fölött nem mint
gonosztevő fölött őrködik, hanem mint igaz barátja s jóltevője.
Ez a kezdeményezés 1908-ban törvénnyé vált.
A gyermekbiróság azonbau a szabadság honában Ameriká
ban hajtott legszebb virágokat.
Benjamin Borr L i n d s e y alapította 1900-ban a világhírű
gyermekbiróságot. Hol nem annyira a bűnös cselekedet, hanem
annak rugói foglalkoztatják Lindseyt. Hogy mi vitte a gyermeket
bűnözésre? Hogyan keletkezhetett a hajlam? Miért nem állották
útját? A fő kérdés pedig az: Hogyan menthetném meg a kis
bünözöttet.
Lindsey szelleme most már közkincs Európában és nyom
dokaiba lép náluuk is a bíróság s az ébresztésre és ismertetésre
váró nehézkes társadalom.
Nálunk a patronázs fogalom „a Gyermekvédő Liga“ áldá
sos tevékenysége révén, a fiatalkorú bűnözött ifjak és lányok
pártfogásba vételével, azok oktatása javítása s elhelyezése által
kifejtett — oly jelszónak bizonyult, mely a társadalom különböző
rétegeit, jótékonysági egyleteit valláskülömbség nélkül a gyer
mekvédők és nevelők zászlaja alá tömörítetté, sőt az állam hat
hatós támogatását is kivívta s annyira ' fejlődött, hogy a
„Patronage,“ ma már nem csupán a dilettáns jótékonykodás
munkája, hanem nemzet mentő kulturmissziót teljesztő társulás,
melyben annak tagjai anyagi és szellemi tőkével állnak szolgálatá
ban, mely az elhagyatott gyermekek felnevelését az erkölcsileg
veszélyeztetett ifjúság megmentését és a bűn útjára tévedt egyén
nek megjavítását tűzte ki céljáúl.
Ezt követte fejlődésben az 1908. évben hozott gyermek
bírósági és a fiatalkorúak novelláris törvénye, mely 1910. január
1-el életbe lépett, mely a fiatalkorú ifjakat és lányokat a nagy
korú bűnösöktől teljesen elkülönítve neveli s oktatásban része
síti, fogházakban, javító intézetekben munkára szoktatja, hogy a
könnyelműség vagy rossz társaság csalogatása által rossz útra
tért ifjút, megállítva, lehetőséghez képest jó útra térítse, emberi
rendeltetésének tudatára ébressze, szívét nemesítse, tudását öreg
bítse, önbizalmát fokozza, hogy megértesse vele azt: Ha bízol
magadban, boldogulsz.
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Ez az intézmény szép reményekre jogosít, és olyan büszke
sége nemzetünknek, melyről a müveit külföld is elismerte, hogy
Európában nincs nemzet, melynek kisdednevelő, gyermekvédő
egyletei, társulatai és törvényei maholnap az egész országot
átölelő összhangban működnének, — oly intenzivek s eredmé
nyében nemzetre kihatók volnának, mint a magyar nemzetnek,
— ezért méltán nevezik hazánkat a gyermek- és ifjúság-védelem
klasszikus országának.
Ezeknek előre bocsátása után, áttérek annak ismertetésére,
mit vár tőlünk tanítóktól a miniszteri rendelet és mit követel
tőlünk az iskolában és iskolán kívüli tevékenységben. — Lásd a
40000 sz. m' ren. 1912. március hó „Néptanítók Lapja.“
Tapasztalat.
Utasítás és Munkaterv, 22 pontban.
Az eredetiből kivonatosan letárgyalt miniszteri rendelet s
ennek vonatkozó pontjait, ha szemügyre vesszük, azt látjuk,
hogy ezek közös vonatkozásuak úgy falun, mint városon, - legfölebb a munka arány kedvezőbb falun mint városon, hol való
ságos nyomort termelő tanyákra bukkanunk, bűnt érlelő meleg
ágyakra akadunk a társadalom egyes rétegeiben.
Nem célom, hogy ezeket felsoroljam, hanem azt kérdem?
van-e iskolán kívüli ideje akár városon, akár falun annak az
anyagi és iskolai gondoktól elcsigázott tanítónak, ki 80—100
vagy ennél is több gyermek között emészti fel szellemi erejét,
napkeltétől napnyugtáig, — arra hogy új ember mentő eszmék
propagálója legyen, és semmiből kultur intézményt teremt
sen elő?
Az a tengődő tanító, lelkesedjék társadalmi muukálatokért,
kinek nélkülözés és önmegtagadás az osztályrésze.
Az a tanító mentse meg a nyomortól, bűnbe eséstől és az
erkölcsi sülyedéstől az éhezők százait s ezreit és teremtsen
elégedettséget ki maga is éhezik, kinek alig van napi száraz
kenyérre, különösen ha családdal bir, az járjon más elrongyolódott gyermeke után, kinek otthonában szívét tépi a saját
nyomora.
Mikor az élet és család fentartás küzdelmében, minden
kinek ön maga felé hajlik a keze, mikor a rút önzést leplezi a
társadalom minden rétege, ő a nélkülöző tagadja meg magát és
öltözzék az önzetlenség mezébe!
Mig a körülötte levő világ kíméletlen fukar és anyagias,
míg más a jóléttől duzzad, nem törődik csak a maga dolgával
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s annyira konzervatív, hogy irtózik minden újítástól, mely tőle
anyagot k ér: addig ő akinek száz baja van, mondjon ie min
denről, legyen gazdag az önzetlenségben, dagassza kebelét a
lyukas cipőben járó idealizmus és hassa át szívét az a boldog
tudat, hogy közbenjáró lehet, jólét és nyomor, elégedettség és
elégedetlenség társadalmat felforgató és társadalmat boldogító
eszmék között.
ő legyen a falu lelke, támogasson minden népet boldogító
mozgalmat szóval, tettel, anyaggal, tárja fel mindenki baját, nyo
morát ; de a magáéról hallgasson ?
Dolgozzék fáradjon, bizonytalan koldus alamizsna fejében
— vagy díjtalanúl Isten nevében, hogy munkás társadalmi —
vagy buzgó egyházi embernek nevezzék, de ha az igát nem
bírja, azután senkinek se hijják.
Ki is legyen hát az a tanító tulajdonképen? Egy örök
mozgó soha el nem fáradó, folyton világitó s e mellett igény
telen' kulturgép, kit hivatalára nézve kimondták törvényes köztisztviselőnek, társadalmi állására nézve pedig az egyház és
társadalom közé szorult semmi és senki, életét hálátlan munká
ban még háladatlanabb díjazásban leörlő nyomorult pária, ki
elveszik a művelt vagyonos osztály között, ha oda juthat, közköpü a tengődő vagyonosabb szegénység és a műveletlen
vagyontalan szegénység között, kik nyomorukat övéikkel nem
törődve a szeszbe fojtják, mig ő a koldus uraság ezer sebből
vérezve, — ha van neki — ruhával takarja nyomorát és két
ségbe esés között morzsolja le örömtelen életét?!
Ebből az éhbéren tengődő tanítótól kívánja a miniszteri
rendelet azt, hogy tegyen meg mindenkiért mindent, de maga
kérni ne merjen !
Mikor a nép mlilióiért önfeláldozóan ő dolgozik legtöbbet,
sorsa meg az örök változhatlanságot simbolizálja, követelő szava
süket fülekre talál, akkor határtalan vakmerőség kell hozzá, hogy
vállára még több terhet rakjanak. Mikor gondjai özönében töp
reng, agyát feszíti az őrülésig vivő gondolkodás, szíve szorong
a jövő reményéért, lelke háborog a jelen keserűsége miatt, akkor
legyen községének béke apostola.
Mikor kötelessége temérdek, felügyelője meg annyi, hogy
egyénisége nem érvényesülhet — joga semmi a közigazgatásban
ismeretlen hatalom nélküli lény, akkor avatkozzék más haragos
dolgába, akadályozza meg az ifjúság korcsmázását. zúdítsa
magára a falut, szüntesse meg a felvég és alvég gyűlölködését,
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az ittasult legénység ünnepnapi nevezetességre fentartott vere
kedését; akkor bizony mondom, ki a népet erről az oldalról
is igen jól ismerem, ha nem volt még meglékelt tanító koponya,
hát ezután — lesz. Aki az alkohol gőzétől felhevült legénységet
és az ilyen alkalmakkor rögtönzött csárdái jeleneteket ismeri, —
az — nem vonja kétségbe állításaimat
Vegye fel a tanító a küzdelmet az alkohol fogyasztása
ellen. A pálinka ivás elleni küzdelem ezen az alapon meddő
munka, szélmalom harc. A pálinka ivást sem hatalmi sem er
kölcsi alapon megszüntetni nem lehet, pedig ennek alapos gyó
gyítása messze kiható állami érdek. Radikális megoldás az
lenne: Zárassa be az állam a pálinkás boltokat, vagy redukálja
annak mérhetési jogát, szüntesse meg azt a gyalázatos üzelmet,
melyet lelketlen kúfárok müveinek, a testet lelket egyaránt tönkre
tevő spiritusz pálinkával, melynek élvezését rendesen követi az
anyagi tönkre menés, az erkölcsi sülyedés, végeredményében
pedig megtelik az iskola degenerált korlátolt eszü szánalmat
keltő penész virágokkal.
• Hát kérem szeretettel ez a képe a miniszteri rendeletnek a
tanítóság szemüvegén át nézve. Szinte hallom az ellenvetést,
hát akkor miből fedezi az állam azt a 40—50 millió évi jöve
delmet? Mi tanítók ezt így tudjuk : Vesse ki az állam a bárók,
grófok, hercegek, püspökök, káptalanok és érsekek, a 10-től
400,000 holdasokra igazságos adókulcs szerint, ne az az égbe
kiáltó igazságtalan elv uralkodjék: minél kisebb a birtokos
aránylag annál nagyobb a terhe, holott azt a tengődő népet
adómentessé kellene tenni, hogy élhessen, — Ha az az alflödi
civis, vagy a dunántúli gazda katasztrális hold földje után minő
ség szerint fizetni tartozik 12—16 korona egyenes földadót,
fizesse azt herceg Eszterházy 420 ezer holdas és sok mágnás,
püspök, érsek a maga birtoka után akkor majd megtalálja az
állam pálinka itatás nélkül a maga millióit.
Társadalmat átalakító szociális munkálatokra van itt szükség.
— A kapitalisták ne üljenek pénzes zsákjaikon, a materiálisták
ne akarják ki szívni a nép vérét, a földbirto'osok javítsák meg
a kereseti viszonyokat, hogy az a munkás fárasztó munkájáért
kapjon olyan bért, hogy jobban táplálkozhassék. Törölje el az
állam a legnépszerütlenebb fogyasztási adót, mely által megfelezi
ételünket, italunkat. Ne vegye ki az állam ez által a nép szájá
ból az élet fentartásra szükséges falatot, akkor majd nem issza
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a pálinkát és nem kívánja korgó üres gyomrát elhallgattatni az
annak szerveit megölő bunda-pálinkával.
A mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy a rosszul táplált
ság kora pusztulást jelent, létalapját támadja meg a nemzetnek,
mert idő előtt tönkre teszi a nemzeti tőkét, a munkabíró elemet,
tönkre teszi az anyákat.
A rosszul táplált anya satnya korcs ivadékot szül a világra,
a korcs ivadékban pedig elsatnyul s megsemmisül a nemzet.
A rosszul táplált s rosszul fizetett család fentartó munkás
ernyedt, kitartó munkára nem képes, mivel saját keresményén
családját eltartani képtelen, kénytelen mindkét nembeli gyerme
keit a testét elcsigázó, a gyermek fejlődését meggátló gyári
munkára adni, még akkor szerencsés és boldog, ha gyermeke
keresete mellett erkölcsilag érintetlen maradhat.
Minden szülő szabad, saját gyermekeivel rendelkezik, annak
alkalmaztatását, ki neki kenyeret adni nem tud — meg nem
akadályozhatja, legfőllebb felhívja a hatóság figyelmét a gyenge
testi erőt túlfeszítő munka meggátlására. Ha gyáraink munkás
anyagát, megvizsgálnánk erről igen szomorú tapasztalatokat
tehetnénk.
(Folyt, következik.)

Borsody János.

K özm ondások és példabeszédek
m agyarázata.*)
Hazugnak akkor sem hisznek, ha igazat mond.
Verses formában így is szokták mondani ezt a közmondást:
„Aki egyszer hazudni mer,
hitelt többé nem igen nyer“.
Ismeritek bizonyosan azt a régi mesét a hazug pásztorról,
aki azt kiabálta: „Jön a farkas! Segítség!“ Holott farkast nem
is látott. Néhányszor becsapta így a falubelieket s kinevette
azokat, akik segítségére siettek. Mikor aztán igazán jött a farkas,
akkor hiában kiabált, senki sem jött segítségére s a farkas szét
tépte. Mindnyájan tudjátok, hogy most már miért nem jöttek
véből.

*) Mutatvány R i c i n g e r I g n á c n a k múlt számunkban ismertetett köny
Szerk.
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segítségére ? — Mert nem hittek neki. S miért nem hittek ? —
Mert azt gondolták, hogy most is hazudik. S mért gondolták
ezt? — Mert többször hazudott. Vagyis mi lett az eredménye a
falubelieknél annak, hogy többször hazudott nekik? — Hogy
nem hittek neki.
Nekem volt már olyan rossz tanítványom, aki füzetre pénzt
kért az édes anyjától, mikor nem is kellett füzetet vennie. A pén
zen cukrot vett. Néhány nap múlva azután csakugyan kellett
volna a füzet. Az édesanyja azonban nem hit neki s nem adott
pénzt. Mivel füzete nem volt, az iskolában kikapott. És az édes
anyja ezután sohasem hitt neki, s mindig meg kellett mutatnia,
hogy mit vett a kért pénzen.
Lássátok, a hazug ember mindig rossz vásárt csinál. Miféle
tisztátalan örömöt akart az a pásztor megszerezni a hazug
ságával ? — Hogy a falubelieket félrevezethesse és kinevethesse.
És ezért az értéktelen örömért a legnagyobb értékkel kellett
fizetnie. Melyik volt az az érték? — Az éiete, No 1 ennyit csak
nem ért meg az a rossz tréfa! És mi lett a hazugság büntetése
annál a fiúnál, aki a füzetre kért pénzt cukorra költötte? —
Hogy másodszor nem kapott pénzt és az iskolában megbün
tették, Ez azonban csak múló büntetés volt. Hanem volt egy
állandó büntetése is s ez sokkal súlyosabb volt. Könnyen kita
lálhatjátok ezt az állandó büntetést. Minő kellemetlen,- lealázó
érzés bántotta mindig azt a fiút az édesanyja, tanítója és tanuló
társai előtt? — Szégyelte magát. Hát most mondjátok meg:
adott az a 2 vagy 4 fillér értékű cukor akkora élvezetet, hogy
azért érdemes volt a büntetést és a lealázó szégyent elszen
vedni ? Magadra vennéd te négy fillér áru cukorért ezt a szégyent
Sándor ? — Nem é n !
Ebből láthatjátok, hogy a hazugság rossz vásár, azért őrizked
jetek tőle. Ez egyik legnagyobb bűn. És én azt mondom, nem
elég, ha nem hazudtok, de nem is szabad eltűrnötök, hogy
valaki hazugnak nevezzen benneteket. A hazugságnak még a
gyanúját, az árnyékát is utáljátok és minden erőtökkel elhárítsátok
magatoktól. Még a szülőtöktől s éntőlem se tűrjétek el, hogy
hazugsággal gyanúsítsunk benneteket. Aki érzi, hogy a hazug
ságtól teljesen tiszta, az álljon oda a szülője vagy tanítója elé,
nézzen a szemébe s mondja azt: „Édesapám, vagy tanitóm, én
sohasem szoktam hazudni. Kérem szépen, ne vádoljon engem
evvel a rut bűnnel!“
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Mondom, még a gyanúját, az árnyékát se tűrjétek magato
kon a hazugságnak.
Azt is megmondom, hogy ha már valaki hibázott és viseli
a hazugság szégyenét, hogyan szabadulhat ettől a tehertől. Föl
teszi magában erősen, biztosan, hogy többé nem fog hazudni s
mikor már elég erőt érez magában, hogy ezt a föltevését meg
is tudja tartani, akkor odaáll az édesanyja elé s azt mondja:
„Édesanyám ! Igen sajnálom, hogy hibáztam. Többé nem hazu
dom. Bocsáss meg, és kérlek, ne éreztesd tovább velem, hogy
nem hiszesz!“ Erre bizonyosan megbocsát az édesanyja vagy
bárki más és a lelke megszabadul a terhétől. Hanem aztán vi
gyázzon ám, hogy mégegyszer vissza ne essék be a bűnébe,
mert akkor már a bocsánatkérését is hazugságnak tartják !
Feleljetek néhány kérdésemre! Bizonyítsd be, hogy a pász
tor a hazugságával rossz vásárt csinált! — Azért a kis örömért,
hogy a falubelieket kinevethette, életével fizetett. Bizonyítsd be
ugyanezt a hazug tanulóról is. — Mely kellemetlen, lealázó érzés
állandó büntetése a hazugnak ? — A szégyen. S ha az, akit már
hazugságon értek, igazat mond is, hogyan vélekednek róla az
emberek ? — Nem hisznek neki. Hogyan segíthet a baján az, akit
a hazugság szégyene gyötör? — Megvallja a bűnét s föltesz
magában, hogy többé nem hazudik. Mivel a hazugság igen rút
bűn, s szégyent hoz az elkövetőjére, azért mit ajánlottam én,
hogy mily mértékben óvakodjatok tőle? — Hogy még a gyanú
ját, az árnyékát se tűrjük el.
Mondjátok el mégegyszer a közmondást, aztán Írjátok le !
(Folytatása következik.)

Őszi mese.
Beszélnek egymással
Egy ködös őszi nap
Megszólal az egyik :
De más volt az élet,
Közénk hívogattuk a

a sárgult levelek
ily mesét kezdenek :
„Te sárgult pajtásom,
de más volt a nyáron!
dalos madarat,
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Szívesen nálunk még szállásra is maradt.
Emlékezel-e aztán a hála fejében
Kora hajnaltól már dalolgattak szépen !
Hát még hogy szerettek nyáron az emberek !
Ha csak erre jöttek alattunk pihentek.“
Megszólal a másik: „Száz szónak egy vége;
Senkin sem segíthet bármily sok emléke,
Nincsen is senkinek oly magas állása,
Hogy onnét ne hulljon sírjába . . . . a sárba.“
Vándor.

l | j s s l i @ t i élet.
A vasi felső ág. hitv. evang. tanítóegyesület IV. köre rendes
őszi gyűlését szept. 24-én Alsórönökön tartotta.
' A gyűlésen a tagok — egynek kivételével — mind meg
jelentek, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat, tanítva tanul
janak egymástól.
K i r n b a u e r J á n o s újkörtvélyesi tanító, elnök a követ
kező szép és tartalmas beszéddel nyitotta meg a gyűlést:
;
Mélyen tisztelt értekezlet!
Azt hiszem méltóbban nem kezdhetjük mai gyűlésünket,
mintha kegyelettel emlékezünk egy férfiúról, aki egész életét
a nemzett haladásnak, a magyar kultúra fejlesztésének szentelte.
E ö t v ö s J ó z s e f báró, kinek most szeptember 13-án volt
születésének 100. évfordulója, teremtette meg a magyar nép
iskolát, melynek alapján neveli a magyar tanítóság az ifjúságot
és építi fel a hatalmas életerős Magyarországot.
Mig Eötvös József báró kortársai: Kossuth Lajos, Széchenyi
István elsősorban palitikailag függetlenné és gazdaggá akarták
tenni a magyar népet, addig Eötvös egész életét annak a célnak
szentelte, hogy a magyar nemzetet a művelt népek közé állítsa.
Amidőn a népoktatás reformjáról szóló törvényjavaslatát
1868. évi junius hó 23-án a képviselőház asztalára letette, akkori
szokás szerint mindjárt ismertette, indokolta is azt. Ezen indokolás
ból különösen egy mondat ragadja meg figyelmünket, mely igy
szól: „A népnek értelmi emelésében fekszik ezen haza jövője;
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ettől függ, hogy nemzetünk, mely ezt a földet vitézsége által
fegyverrel foglalta el, azt értelmessége által megtartsa.”
A törvényjavaslat két heti tárgyalás után elfogadtatott és
igy fundamentuma lett a magyar népoktatásnak.
Eötvös József bárót sokan túlzó idaálistának tartották, az
idő azonban igazat adott neki. Mert csak művelt nép lehet
gazdaggá és egyúttal hatalmassá is.
A 'magyar tanítóságra vár a feladat, ezt a népet műveltté
tenni. Nekünk magyar tanítóknak tovább kell haladnunk azon;
az utón, melyet Eötvös József előkészített. Ha ezt tesszük, akkor
rójuk le (kegyeletünk adóját nagy hazánkfia iránt, akkkor Eötvös
József báró emléke élni fog, mig magyar tanító él.
Sajátságos véletlene a sorsnak, hogy amikor Eötvös József
báró születésének 100-ik évfordulóját ünnepeljük, akkor hunyja
le szemét örök időkre az ő rajongó híve, az ő eszméinek első
harcosa, P é t e r f y S á n d o r az Eötvös-lap megalapítója. Péterfy Sándor Nemescsóban (Vas m.) született 1841. augusztusi
3-án. A gimnáziumot Kőszegen, a tanítóképzőt Sopronban végezte
és mint egyszerű tanító Győrött kezdette pályafutását. A tanítók
munkájában, nagy tehetségénél fogva, mindig vezérszerepet vitt.
/40 évvel ezelőtt vetette meg alapját az ő 200 frt-os tiszteletdíjával az Eötvös-alapnak, amely ma közel egy millió koronával
s Budapesten meg Kolozsváron egy-egy hatalmas internátussal
rendelkezik.
Amidőn augusztus havában hire terjedt, hogy a magyar
tanítók nesztora és mestere meghalt Pándorfalun, a hova 11 évvel
ezelőtt visszavonult, gyászba borult a magyar tanítóság. Az Eötvötealap a magyar tanítóság nagy halottját Budapestre vitette és a
kerepesi temetőben helyezte örök nyugalomra.
Legyen pihenése csendes, emlékezete pedig áldott közöttünk!
Beszéde végén megemlékezett még az elnök a tavaszi gyűlés
óta előfordult eseményekről, különösen arról, hogy kezünkbe
kaptuk mindnyájan a Koczor Márton-féle tananyagfeloszlást,
melyről mindnyájan konstatálhatjuk, hogy az a nemzetiségi vidék
iskoláinak igen alkalmatlan. Mert hiszen a szerző maga is azt írta
munkájáról, hogy a tananyag beosztásnál a l e g k e d v e z ő b b
körülményekre volt tekintettel; kedvezőtlen helyzetnek említette
fel a szerző az osztatlan népiskola tanítójának helyzetét (Lásd
Ev. Népiskola 18. számát). De ennél is ezerszerte nehezebb hely
zete van az idegenajku népiskola tanítójának. Erre talán a szerző
nem is gondolt! Ha egy ilyen tanító a felosztott tananyagot
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lelkiismeretesen akarná átvenni, akkor bizony kora reggeltől késő
estig kellene gyermekeivel foglalkoznia, amely azután az amúgy
is igénybevett egészségét megpróbáltatásnak tenné ki. — A szép
beszédet Cipott Géza lelkész indítványára a gyűlés a jegyző
könyvbe felvétetni kívánta.
A 'gyűlésnek következő pontját B a u e r S a mu ókörtvélyesi.
tanító gyakorlati tanításának „a törtekről” megbeszélése képezte.
Beható bírálat után a gyűlés a tanítást jónak találta és Bauernak köszönetét szavazott.
Az első felolvasást S p i s s z á k K á r o l y alsórönöki tanító
tartotta „az iskolai mulasztásokról” . Előadó az iskolai mulasz
tásokat a falusi tanító „rákfenékjének” envezte, mert ha az
illető tanító nem kezeli a törvény erre vonatkozó részét kellő pon
tossággal és szigorral, akkor az iskolában nem tud olyan ered
ményt felmutatni, mint amilyent minden lelkiismeretes tanító
szeretne. Ha azonban kérlelhetetlen szigorral teljesíti a mulasz
tások tekintetében kötelességét, akkor összeütközésbe kerül a
szülőkkel és megszűnik tanító és szülők között az a barátságos
viszony, melyre az eredményes munka érdekében minden taní
tónak szüksége van.
Nagy érdeklődéssel hallgatta a gyűlés B a u e r S a mu királyfalvai tanító jól kidolgozott és újabb eszmékkel telített felol
vasását „a gyermekek kérdőjogáról” . Igen ajánlja felolvasó a
kartársaknak, hogy a gyermekek kérdő jogának a tanítás alatt
teret engedjünk. Kettős célt szolgálunk ezzel: a gyermekek ter
jesztik ismeretkörüket, és a magyarosítás legjobb eszközét is
megtaláljuk benne. Felolvasónak a nagy körültekintéssel kidol
gozott munkájáért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.
A munkák felolvasása után Cipott Géza lelkész azt az in
dítványt tette, hogy az elnök! a munkákat megbírálás végett adja
ki egy tagnak. Az indítványt a gyűlés elfogadta.*)
Elfogadta továbbá a gyűlés azt az indítványt is, hogy gya
korlati tanítást mindig az a tanító tartson, kinek iskolájában a
gyűlés tartatik.
Az elnök zárószavai és a Hymnus eléneklése után a gyűlés
befejeződött.
R á b a f ü z e s.
N a g y Károly.
*) Talán jobb volna az érdemes dolgozatokat az utólagos bírálatra adás
helyett folyóiratunkban vagy egyebütt közzétenni, s ezáltal az egész érdeklődő
közönséget felhívni esetleges ellenvéleményének nyilvánítására.
(Szerk.)
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Irodalom.
Szülök Lapja. A gyermek nevelésre nagyfontosságú lap
indúlt meg a fővárosban. A Bárczy Istvánná Gyermekház
Egyesület „Szülők Lapja“ cimen újságot ad ki a szülők számára,
hogy a család és iskola között az oly igen kívánatos kapcsolatot
megteremtse. A lapot H á d a J ó z s e f székesfővárosi isk. igaz
gató szerkeszti. Első száma gazdag tartalmát bizonyára nagy
rokonszenvvel fogadják a szülők s mindazok, akik az iskola, a
kultúra iránt érdeklődnek. A „Szülők Lapjáéban B á r c z y
I s t v á n n á ir az iskola és szülők egymáshoz való viszonyáról,
R á k o s i J e n ő főrendiházi tag „Gyermekház“ cimen mondja el
nemes gondolatait, dr. R ó k a y J á n o s egyetemi tanár, a kiváló
gyermekorvos adja a csecsemőápolásra a szülőknek megszívle
lendő tanácsait, S c h u s c h n y H e n r i k dr. orvos, az egészség
tan tanára a vörheny ellen való védekezésre oktatja a szülőket.
T u b a K á r o l y ismert poéta verse, F ö l d e s G é z a kedves
tárcája, dr. S z a b ó Vi kt or , K u t t n e r Mi k l ó s . S z é k e l y
Lajos, dr. F á y M i k I ó s tisztiorvos, B i h a r i Mór, E r ő s j e n ő
közleményei, nagy, gyakorlati kérdésekről szóló Írásai mind-mind
változatossá, érdekessé, hasznossá teszi a lapot. Igaza van
Bárczy Istvánnénak abban, amit a lapba ír: „Az érdemes mun
kát a szülők hálája fogja kisérni.“ Szerkesztőség VI., Felső erdő
sor 21 . Kiadóhivatal Központi városház II. em. 197.
.,Iskolai ünnepek.“ A 33—34-ik kettős füzet jelent meg.e
napokban az „Iskolai ünnepeink“-ből. A 4 ives füzetben 15 cikk,
vers, színdarab stb. van a legnagyobb változatban: mind más
más ünnepélyes alkalomra valók. A kiválóan hasznos folyóirat
14-36. számai (az előzők elfogytak) megrendelhetők S z é n tg y ö r g y i D é n e s szerkesztőnél Maros-Vásárhelyen — Egy
kötet (12 füzet) 7 korona, egy füzet 60 fillér, kettős füzet 1 korona
20 fillér. — Ugyanott kapható az „Erzsébet Emlékfüzet“ a pénz
előleges beküldése ellenében füzetenként 20 fillérért. A gyerme
kek kedvenc olvasmánya. Mindkét kiadványt ajánljuk olvasóink
szives figyelmébe.
A hasznos tudnivalók könyve. Kevés könyv van, mely job
ban megérdemelné ezt a nevet, mint a „Vasárnapi Könyv.“
Akik a V a s á r n a p i K ö n y v e t csak egyszer is lapozgatták
— pedig hetenként százezrek kezén fordul meg — örömmel
veszik majd tudomásúl, hogy most kötetben is megjelent. Nin-
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csen a gyakorlati életnek oly tudnivalója, amelyről a V a s á r 
n a p i K ö n y v “ lebilincselő modorban megirt cikket ne adna
és nincsen a népszerű tudománynak olyan ága, amely a kötet
ben helyet nem kapott volna. Száznál több technikai, ipari,
vegyészeti, természettudományi és orvosi ismertetés között válo
gathat az olvasó, aki a V a s á r n a p i K ö n y v b ő l igazán játszva
ismeri meg mindazt, mire a müveit embernek lépten-nyomon
szüksége lehet. A 412 oldalas, tartós keménytáblába kötött
könyvet háromszáznál több pompás illusztráció díszíti, a mellett
rendkívül olcsó : 2 koronáért árusítják a könyvboltok.

Y egyesek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a ferenchalomi lelkészi irodában
1913. év október hó 4-én Országh Sándor és Fia cég részéről a
ferenchalomi ág. evang egyház részére készített 15 változatú
orgona átvétele alkalmából. Alulírottak a fent jelzett orgonát
változatról-változatra járva lelkiismeretesen átvizsgáltuk és azt
tapasztaltuk, hogy az összes beállított sípok kifogástalanul szól
nak, az egyes változatok hangolása tiszta a teljes összhang
valamennyi kombinátióban jó, a csőrendszer kifogástalanul
működik, az orgona külső kiállítása nagyon Ízléses és csinos,
amiért is annak átvélelét illetőleg semminemű kifogásunk nincs.
Az egész mü a legnagyobb lelkiismeretességgel készült munka
benyomását teszi. F e r e n c h a l o m , 1913. október 4-én. Az egy
ház részéről kiküldött megbízottak: Lemle Rezső s. k., ev. kántor,
Neubauer János s. k., ev. kántor, Hüttl Nándor s. k.
Kérelem. Mindazon Kartársaímat, kik a tanítói könyvtár ré
szére ajánlott „A tanterem és a tanítás egészségügyi szempontból“
c. füzetemet szívesek voltak megtartani, ez utón kérem árát mi
előbb beküldeni. K n á b e l Vi l mo s , ev. tanító, Bonyhád.

{Iskolák és óvodák
•

fertőtlenítése és portalanítása

• a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

2 TELEFO
177-77.

1 liter Főnagy-féle dustless
1 darab bekenőszerszám
1 darab piassava-seprő

ra. K 1.—
K 1.—
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részietekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

megkül-

Fónagy-féle dustless-gyá’-, Budapest, ív.
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O rg o n a - é s lo.a.rm.on.I’u.ron.g^ér.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országik Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivóiégrendszerü

H A R M O NI U NI ÓKAT
valamint európai rendszer szerint
......... legolcsóbban szállít

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé,
évi jótállás.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P e dá lo s h a rm o n lu m o k m i n d k é t r e n d s z e r s z e r i n t és m in de n n a gysá gba n ponto s org o n a —
mé r e t e kke l tem plomok, s zem inárinm ok ré s z é r e és m in t gya korl ó org onák.

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

ANCtSTER

J.

és

FIA

orgona- és h a r m o n iu m -g y á r
PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.'
Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket olcsón elvállalunk.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Kaphatók a Luther-Társaság könyvkereskedésében Vili., Szent
királyi-utca 51/a, ahol bárhol és bárki által hirdetett könyv
megszerezhető.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fill ér)
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt.
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel
küld:
N a g y k á r o ly (Szatmár m.)

Redei Károly
evang. lelkész,
főgimn. vallástanár.

XXV. évfolyam.

SOPRON, 1913. november hó.

22. szám.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellemi ré szé t illető
közlemények, v a la m in t az
előfizetési és h ird e té s i dijak
a s zerk esztőt éghez (Sopron)
küldend ők.

felelős szerkeszti és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

Megjelenik minden hó elején
és közepén.
Előfizetési á r a : egész évre
8 koro na, félévre 4 k o r o n a ,
negyedév re 2 korona.

A tanítói díjlevelek m egcsonkítása.
Alföldi nagyobb egyházainkban, melyekben rendszerint
több tanító működik, — eddig az előléptetési rendszer volt meg
honosítva. Ugyanis a régebben szervezett, jobb javadalmú állá
sokra üresedés esetén az arra érdemes tanítókat pályázat mellő
zésével meghívták, előléptették s a kisebb javadalmú állásokra
Írták ki a pályázatot. Sok előnye volt ezen eljárásnak úgy az
egyházakra, mint a tanítókra nézve. Az egyházak válogathattak
a jobb tanerőkben, mert a magasabb javadalomra való kilátás
megnövelte a pályázók számát. A tanítókat pedig az előléptetés
reménye nagyobb munkásságra serkentette. Ezen eljárás üdvös
eredménye szembeötlő, mert az ilyen gyülekezetekben mai nap
is a legkiválóbb tanerők működnek.
Az új fizetésrendezési törvény sok csalódást hozott a fele
kezeti tanítókra nézve, de az evang. tanítóság el lehet készülve
egy újabb sérelemre, mely ezen említett előléptetési rendszer
megszüntetésével fogja érni, Hogy az erre váló szándék úgy
gyülekezeteinknél, mint felsőbb egyházi hatóságainknál megvan,
— azt az alábbi sérelmes eset bizonyítja.
A csanád-csongrádi egyházmegyéhez tartozó nagylaki népes
és vagyonos gyülekezet egyik tanítója, Besenyei István elhalász
ván, állása betöltésre várt. A régi dijlevél értéke a javadalmi
jegyzőkönyv szerint 2600 kor. Tekintve azonban, hogy a fizetés
egy része földek haszonélvezetéből áll, — melynek teljes érté
két nem szokták felvenni, — a javadalom valódi értékét bátran
vehetjük 3000 kor.-ra. A kerületi tanítóválasztási szabályrendelet
szerint a tanítóválasztást megelőzőleg a gyülekezetnek első teen-
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dője az új hivány megállapítása, melynek értéke Egyházi Alkot
mányunk s a kerületi szabályrendelet ide vonatkozó szakaszai
szerint a réginél kisebb nem lehet.
A nagylaki egyház képviselőtestülete azonban gondolt
merészet és nagyot s kimondta, hogy az eddigi előléptetési
rendszert beszünteti s nem ad több fizetést az újonnan válasz
tandó tanítónak, mint amit az 1913. évi XVI. t.-c. meg
állapít.
Az előléptetésre évek hosszú során át várakozó tanítók
ebbe bele nem nyugodhatván, — a nagylaki hivány ügy az
egyházmegyei gyűlés elé került. Az egyházmegyei gyűlés a
módosított, jobban mondva megcsonkított hiványt szavazattöbb
séggel hozott határozattal jóváhagyta.
Az ügy felebbezés folytán a bányai egyházkerületi, majd
az egyetemes gyűlés elé vitetvén, — mindkét forum a felebbe
zés elutasításával a megcsonkított díjlevelet helybenhagyta.
Nézzük most már mit mond Egyházi Alkotmányunk és a
kerületi szabályrendelet ide vonatkozó szakasza!
Egyházi Alkotmányunk 195-ik szakasza szószerint:
„A tanerők évi díjazása a megfelelő állású állami tanerők
díjazásával fokozatosan lehetőleg egyenlővé teendő, mindazon
által az akár hiványilag, akár szabályrendeletileg fennálló díjazás
leszállításának kizárásával.“
A 44. §. így szól:
Az egyházközségi közgyűlés hatásköre : a) megválasztja az
egyházközség összes tisztviselőit s azon tisztviselőknek, akiket
fizetés illet, megszabja járandóságait, azzal a megszorítással,
hogy a hiványilag megállapított fizetéseket alább nem szállít
hatja.“
A kerületi tanítóválasztási szabályrendelet 14-ik szakaszának
c) pontja a második bekezdésében ezt mondja: „A meghívólevél megállapításánál szem előtt tartandók még a következők :
1. hogy a kiállítandó meghívólevélben feltüntetett évi java
dalom az előbbi tanító javadalmánál kisebb nem lehet.“
Hogy tehát a nagylaki egyház a dijlevél megállapításánál
törvényellenesen járt el, — azt ezen idézett szakaszok világosan
bizonyítják. Miután azonban a felsőbb egyházi hatóság — sajnos
ennek dacára — jóváhagyta a megcsonkított hiványt, jogorvos
lattal nem élhetünk. De kötelességünk vizsgálni, mi lesz ennek
a tanítókra nézve szomorú következménye? A nagylaki egyház
a legközelebbi üresedés alkalmával a másik díjlevelet fogja meg-
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'csonkítani s ez így fog tovább menni. Teheti bátran, mert a
precedens már megvan. A nagylakiakat követni fogják a csabai,
szarvasi, orosházi és a többi egyházak s végül az egész vonalon
beszüntetik a jobb állásokat a törvény és szabályrendelet világos
rendelkezése ellenére. S mit tesznek majd a szegény, — s oly
sokszor megcsalatkozott tanítók? Elkeseredésükben igyekeznek
az egyház kötelékéből menekülni s a jobb javadalmazású, csa
ládi pótlékkal, magasabb lakbérrel, igazgatói díjazással és egyéb
kedvezményekkel ellátott állami tanítói állásokra bejutni ! Ezt
bizonyítja Bankó Lajos nagylaki kartársunk eljárása, aki meg
győződvén, hogy 16 évi önzetlen munkásságának jól kiérdemelt
jutalmát el nem nyerheti, — szivében keserűséggel eltelve, a jog
és igazság iránti hitében megrendülve, — elhagyta eddig viselt
•egyházi tanítói állását.
Tehát ez lett volna eredménye sok évi küzdelmünknek»
hogy midőn az állam részéről a legmostohább eljárást tapasz
taljuk, még az egyház is ellenünk fordul?! Nem gondolják-e
meg akiknek kezébe van letéve anyagi ellátásunk intézése, hogy
eljárásuk amily lesújtó a tanítókra, époly hátrányos magára az
egyházra is ?
Addig is tehát, mig gyűléseinken alkalmunk nyílik ezen
újabb sérelem tárgyalására, — tiltakozunk ezen eljárás ellen s
s követeljük a törvény és szabályrendelet szigorú betartását 1

y-

Tariózás.
Annyira el voltam foglalva az utolsó hetekben, hogy még
:azt sem tudom, hogy az egyh. kér. tanító-képviselők közül,
melyik számolt be az idei gyűlésről, annál kevésbé tudom azt,
hogy mit mondott beszámolójában.
A magam részéről örömmel gondolok vissza arra az együtt
érzésre, amely a lelkész és tanítói kar között ott megnyilatkozott,
bár tudom azt, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy
ennek gyümölcseit élvezhessük, mert mint jelentésemben is meg
mondottam, ez csak a mi egyházkerületünk többségének a fel
fogása s nem az egyetemes egyházé.
Nem vagyok ideálista, de lelkesedni tudok még ma is,
minden szép, jó és nemesért, de lelkesülésem dacára sem tulaj
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donítok semmiféle dolognak nagyobb értéket, mint amit az a
gyakorlati életben való megvalósítás szempontjából ér. így
fogtam fel a helyzetet ott is, s barátaim előtt nyíltan kifejezést
adtam azon meggyőződésemnek, hogy sokan vannak még
mindig, akiknek ez a szívélyes viszony egy cseppet sem tetszik,
s hogy engem semmit nem fog meglepni, ha erre válaszul, hama
rosan elhangzik egy csattanás.
igazán szerettem volna ez alkalommal rossz próféta lenni,
legnagyobb sajnálatomra nem sikerült.
Még ma is a fülembe cseng, a pár év előtt Tolna-Bikácson
elhangzott ezen kijelentés: „Gyűlölöm a tanítót!”, ma meg az
„Evang. Közérdekű-bői olvasom, hogy a Bikácscsal szomszédos
Pálfán, amidőn a Sióvidéki tanító-egyesület az őszi gyűlését
tartotta, a l e á n y g y ü l e k e z e t l e l k é s z e u g y a n á t e n 
g e d t e a t e m p l o m o t a g y ű l é s m e g t a r t á s á r a , de me g 
t a g a d t a a g y ű l é s e n val ó r és zvét el t , s a n n a k s z oká s
s z e r i n t i i má v a l v a l ó m e g n y i t á s á t , a z o n o k n á l
f ogva , mi v e l n e m t a r t j a h e l y e s n e k , az e g y e s ü l e t n e k
az u t ó b b i i d ő b e n , a l e l k é s z e k k e l s z e m b e n e l f o g 
l a l t á l l á s p o n t j á t . (Ev. Közérdek 312. oldal.)
Nem szívesen foglalkozom ezen dologgal, de kitérni előle
nem lehet, mert az én szerény felfogásom szerint, ilyen dolognak
egyházi életünkben, épen egyházunk jól felfogott érdeke szem
pontjából, előfordúlni nem szabad és nem lehet.
Engem az én dolgaimban soha, sem rokon- sem ellenszenv
nem vezet, a jelen esetben annyival inkább nem, mert Sárszenilőrincz nagyérdemű lelkészét nincs is szerencsém ismerni, hogy
a tanító egyesület vezetője meg milyen jó barátom, arról meg
győződhetik mindenki az „Evang. Népiskola” f. évi — gondolom
júliusi számából. Én ugyan nem olvastam a közleményt, de
barátaim mondották1, hogy még olyan sikerült fotográfiám sehol
sem jelent meg, mint ahogyan azt Haiszer Henrik elnök űr
megrajzolta.
Ezen okoknál fogva, személyek nélkül, tisztán a dolog ér
demével akarok ez alkalommal foglalkozni.
Vizsgáljuk magát az eseményt, amely röviden abban fog
lalható össze, hogy egy lelkész visszautasítja a tanító-egyesületet
azon kérését, hogy közgyűlését, amely gyülekezete egyik tem
plomában tartatik, imával nyissa meg. — Ezen pontra vonat
kozólag azt hiszem mindenki egyet ért velem abban, hogy egy
lelkész, aki méltóan a karja betölteni hivatalát s viselni a

-
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lelkész! nevet, igy nem járhat el. Az isteni tisztelet megtartásának
megtagadása, határozottan helytelen eljárás volt, s meggyőző
désem e tekintetben annyira szilárd, hogy azt még megindokolni
is feleslegesnek tartom.
í
Egészen más lapra tartozik azonban a közlemény azon pontja,
hogy megtagadta a gyűlésen való részvételt, mert ehhez joga
volt. Ha nem akar részt venni a tanító egyesület gyűlésén, arra
csakugyan nem kötelezhető de mindenesetre sokkal helyeseb
ben járt volna el, ha minden indokolás nélkül marad el onnét.
Mert nem a távolmaradás, hanem az elmaradásnak az indokolása
képezi a dolog lényegét.
Az elmaradás, az tisztán egyéni dolog, de az elmaradás
megindokolása, az közérdekű ügy. Közérdekű ügy azért, mert
a jelen alakjában nem egyéb mint hadüzenet, amelynek jelentése
abban áll, hogy ilyen emberek, vagy ilyen gondolkodású egyének
közé nem megyek. Ilyen testületnek isteni tiszteletet nem tartok,
ott a templom, tegyetek amit tudtok, vagy akartok.
Ha a tanító-egyesület ezen kijelentésekre rászolgált, s a lelkész
úrnak joga volt azt megtenni, akkor igazán érdemes lesz a fe
gyelmi eljárást megindítani az egyesület ellen, mert amidőn egy
nagy gyülekezetnek a vezetője, egyházunk tanügyének egyik hi
vatalos ellenőrzője, a szeretet vallásának felkent papja foglal állást
így egy egyesülettel szemben, ott már bajnak kell lenni.
De ha az indokolást szó szerint vizsgáljuk, akkor már egész
más színben tűnik fel a dolog. „Nem tartja helyesnek az egye
sületnek az utóbbi időben a lelkészekkel szemben elfoglalt állás
pontját.
Elfoglalt álláspont, tehát elvi kérdés. Igazán furcsa dolog.
Hát annak a tanítói karnak nem szabad elvi álláspontjának lenni,
hanem úgy kell neki járni a táncot, ahogy mások fújják a
nótát? Hát hová vezet az ilyen fölfogás? Hát ha a gyülekezeti
tagok egyik-másika más elvi álláspontot foglal el mint a lelkésze,
vagy nem úgy viselkedik a lelkészével szemben amint az óhaj
tandó és kívánatos volna, akkor azokkal mi fog történni, váljon
a lelkész nem megy-e be az úr házába, vagy azok lesznek onnét
kikergetve?
Személyes bántalomról szó sincs. Ha a sérelem fennáll, az
nem egy lelkész sérelme, hanem a lelkészi karé és én nem tudom
feltételezni azt, hogy a lelkészi kar határozatából tétetett volna
.az idézett nyilatkozat.
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Nagyon megváltozott viszonyok között élünk, s ezek a meg
változott viszonyok parancsolólag követelik, hogy az egyház teljes,
erejével igyekezzék minél szorosabban magához kapcsolni tanítóit.
Tessék csak (körül nézni! A dúsgazdag rgm. kath. egyház
püspökei gyűlésbe hívják össze tanítóikat, s ott tanácskoznak
együttesen azok helyzetének javításáról, alapítványokat tesznek
tanítóiknak s a kormánynál lefoglalnak minden lehető előnyt
tanítóik számára. A református egyház tanítói helyzetének rendezé
sével évtizedekkel előzött meg bennünket, mert ott az államsegély
ből jutott egyháznak, lelkésznek s tanítónak egyiránt, míg mjnálunk nem jut és nem fog jutni a tanítói karnak talán még'
akkor sem, ha az egész Osztrák-Magyar bankot oda adnák min
den kincsével együtt. Pedig elvégre mi is csak vagyunk valamik
az egyházban? Abban a számarányban amelynek alapján az állam
segély összege meg lett állapíttva, benne foglaltatik ez az 1800
evang. tanító is, mégis az osztozkodásnál abból nekünk nem
jut egy árva fitying sem, mert kell az egész a lelkészeknek, kell
közigazgatásra, kell a gyülekezeteknek, csak épen nekünk taní
tóknak nem kell belőle semmi sem. Ugye bár ez is elvi állás
pont művelünk szemben s nagyon könnyen meglehet, hogy egy
makulával sem szebb, mint a Sióvidéki tanítóké a lelkészt karral
szemben.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy most már nekünk
tanítóknak minden szabad, hanem azt, hogy ennek a mindent
jogból kizárt s magára hagyott tanítói karnak, a művelt ember
hez illő viselkedés mellett, nemcsak szabad, de kiéli is elvi meg
győződésének lenni, s amikor elhagyatottságában a saját hely
zetének javításáért küzd, ennek a meggyőződésének a tisztesség
határai között kifejezést is kell adnia.
Egyházunk Szolgálatában állunk. Azt hirdetjük, hogy munka
társak vagyunk, azzal hivalkodunk, hogy közös erővel közös célra
törekszünk, de cselekedeteink mást bizonyítanak.
B i k á c s és P á 1f a, g y ű l ö l ö m a t a n í t ó t és n e m m egy e k k ö z i b é t e k, milyen közel esnek egymáshoz! Azt hi
szem, hogy a kőszegi gyűlést csak úgy álmodtam.
S ű r d.
S a s s István..
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A tanítóság és a patronázsmunka.
(F olytatás.)

Módot kell adni a népnek, hogy ne csak élhessen, hanem
gyarapodhassék is. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az anyagi
javulás munkára serkent, a tevékenységet az úgynevezett energiát
fokozza, sőt takarékosságra szoktat, a fárasztó, kimerítő munka
utáni csekély bérből való tengődés, szóval a nem boldogulhatás
elcsüggeszti a legkitaríóbb embert is.
Kedves kartársak !
Nem azért Írtam én e sorokat, mintha tiltakoznám a
miniszteri rendeletben foglalt üdvös törekvések ellen, mert hisz
a társadalmi sülyedést nem ismernénk vagy nem látnánk, sajnos
ebből nekünk jut legtöbb, és annak javításáért ha valaki, úgy
bátran elmondhatom mi tanítók, iskolában és iskolán kívül, mikor
még más fel sem ébredt, immár tettünk és teszünk, de nem
parancs szóra, hanem hivatásszerűen, mert meggyőződésem az,
hogy az igazi tanító ki szívén hordja hazája sorsát s népe
boldogságát másként nem is tehet.
De mért épen a tanító nyakába szakad e kulturmunka orosz
lán része, falun és városon? Azért mert hivatásos egyén? Vagy
mivel a legnyomorúltabbul díjazott közhivatalnok? Hát nincs-e
sok községnek, a városokról nem is szólok, más sokkal jobban
fizetett intelligens embere, ki ebben a nemzet mentő munkában
igen sokat tehetne? Ha fizetés, sőt még honorárium sem jár a
kultur munkáért, a nép műveltség emeléséért, mért legyen épen
első a tanító, mért küzdjön épen ő díjtalanúl; talán mert úgyis
megelégedett, vagy talán ő nem érzi, hogy ő is ember, vagy
az iskolai munkájával nem szolgálja meg azt az éhbért? Vagy
talán a tanítónak nincs családja, ki szivéhez van nőve ? • Azokra
más hálátlanságáért ne is gondoljon, vagy talán olyan gondtalan
az ő élete, hogy idejét nem tudja mire használni ? Bizony leg
többje nem csak az iskolában, hanem az ólaiban nevel, ha van
miből,
azzal is kell törődnie, mert ha ezt nem tenné koldulnia
kellene.
A különböző életkornak — nevezzük azt ifjúsági egyletnek,
— vagy a célúi kitűzött küzdelem okáért, még a nagy korúak
esti iskoláját is fel kellene állítani és ezeket művelő munkából,
ha arról van szó, hogy díjtalan, mért ne vehetne ki részét a
falu intelligenciája is, mert ha díjról van szó úgyis ő lenne az
utolsó, vagy az, akinek nem jut. Vagy nem ambicionálhatná ezt
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a munkát részben az a földbirtokos is, mindegyik találhatna
themát a nép művelésére.
Ebből a nemzet mentő munkából épen úgy kivehetné
részét mindegyik, mint a tanító. Hiszen értékelési fok szerint is,
ők a faluban, az okosabbak, műveltebbek és midenben elsőbb
ségi joggal bírók, csakhogy a mi címünk nem imponál, munka
körünk pedig olyan, mely még most is lekicsinyelt, és olyan
melyhez mindenki 'akar érteni, de viszont olyan, melytől min
denki irtózik ! Ez a 20-ik század kezdetének szomorú igazsága.
A tanító a falu legkisebb tekintélye, (még ha vagyonos is),
ő adjon kulturműveltséget ingyen. Dolgozzék az is ki sokat
vindikál magának anyagból és tekintélyből. A tekintélyes emberre
mindig jobban hallgat a nép, nagyobb a befolyása, talán na
gyobb szellemi fölényt is tud rája gyakorolni. Ha a tanítónak
azt a nagyrabecsülést (mint mindig és mindenhol) vére árán,
családja kárán díjtalanul kell megszerezni, akkor ne vágyódjék
utána, mert ő tekintélyből, meg nagyrabecsülésből meg nem
élhet.
Ha arról van szó, hogy müveit haladott valamely község,
ritkán keresik, ki a tanítója, hanem hogy ki a papja, jegyzője
földbirtokosa. O, az alapvető munkás, a betű zsonglőr, az
ember idomító ezek mellett eltörpül, ő sehol sem tényező, ha
nem csak eszköz.
Bocsássák meg nekem, ezen puritán igazságok kimondását,
és ne vegyék rossz néven, hogy a miniszter úrnak ezen a mi
munkánkra váró, munkánkra számító, nemzet mentő rendeletébe
belevegyítettem ezt a keserűséget, mely mint örök átok mind
nyájunk lelket ólyomsulyként nyomja.
Szépen hangzik a miniszteri rendelet, üdvös dolgok vannak
benne, de ez nem szünteti meg a nyomort theoretikus dolgok
kal nem lehet társadalmi betegséget gyógyítani, oda mélyreható
szociális munka, és gyökeres társodalmi átalakulás szükséges.
A tanítóság dolgozott a múltban, a jobb jövő reményéért,
a nélkülözés keserű jelenében is önfeláldozóan cselekszik s
hivatása magaslatán áll, de ember fölötti munkát nem végezhet.
Mi tanítók, kik a nép közt élünk, ismerjük anyagi s erkölcsi
bajait, csaknem ütőerén tartjuk kezünket, érezzük annak lüktetését
— vele örülünk, vele sírunk, de baját meggyógyítani képte
lenek vagyunk, mert ez rajtunk kívül esik. — Hódító hadjáratot
kultur háborút éhbéren küzdő, mindenkitől függő, közigazgatási
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hatalommal fel nem ruházott tanítósággal nem lehet nyerni — s
nem lehet megküzdeni!
Tudjuk, és sajnosán tapasztaljuk, hogy iskolai nevelő
munkánkat sokszor lerontja a család nehéz viszonya, az utca
szennye és fortéimé, továbbá a soros társaság a községeknek
erélytelensége. Azért a mentő munkát az ifjúsági egyleteken
kiviil, a családfők művelésén kellene folytatni, mert csak józan
erkölcsös családfők, családanyák nevelhetnek hozzájuk hasonló
gyermekeket, mihez nem feltétlenül szükséges a gazdagság, ha
nem az élet fentartásának legelemibb szüksége a mindennapi
kenyér, ami bizony igen sok helyen hiányzik s legfőbb oka ez,
hogy gyermekével nem törődhetik, ökrét, tehenét, borjúját,
malacát gondozza, gyermekét pedig eszi a piszok s neveli az
utca meg a környezet.
Ha megszívleljük a rendelet egyes pontjait, mi tanítók, kik
az életet és az istenadta nép életét a szemléletünk körébe eső
dolgokból tanuljuk megismerni, bizony arra a következtetésre
jutunk, hogy a nemzet fentartó népség legnagyobb osztályában,
semmi sem idéz elő nagyobb fokú sülyedést, semmi sem okoz
rombolóbb hatást élet rövidítésben, erkölcsben, vagyonban, mint
az átkos pálinkaivás s általában az alkohol fogyasztása s rend
kívüli élvezete.
Jobb sorsra érdemes népünk közölt, szerintem is az alko
hol elleni küzdelem a legelső munka.
Az egész vonalon fokozatos egyértelmű kitartó muukával,
jelen viszonyok között csakis erkölcsi alapon lehet és kell meg
kezdeni a nemzetmentő nagy munkát. — A hatalmi eszköz
rossz eszköz a pálinkaivás meggátlására, csak az erkölcsi alapon
megkezdett munkának lenne idők folytán legnágyobb sikere, ez
adna legfényesebb eredményt, melynek áldását egy nemzedék
megmutatná, népünk családi boldogságában, jólétének felvirá
goztatásában, gyermekeinek tisztesség tudásában iskolai ember
anyagunk jobb s életképesebb voltában s vele a nemzeti erő
gyarapodásában. És semmit sem lehet kézzel foghatóbb hatáso
sabb okokkal fellüntetni, támogatni, mint épen az alkohol, a
pálinka ivásból eredő bajoknak következményeit.
Micsoda fényes ideális győzelem lenne, ha népünk nevelé
sében egyöntetűen egy cél felé iörekednénk, nem többet, csak
azt a nemes erkölcsi érzéket tudnánk benne meggyökereztetni,
s józanságát annyira fokozni, belátását olyan fokra emelni, hogy
öntudatosan ébredne s nyilatkozna meg benne az a gondol-
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kodás. Hiszen már látom, hogy az, aki azt az ember gyilkoló
anyagot méri, ez a nemzet vérén élődő pióca sem maga, sem
családja, sem semmiféle familiája e cikket nem élvezi s míg
másokat hervaszt, sorvaszt, szipolyoz, anyagilag erkölcsileg
tönkre tesz, addig maga gazdagszik, boldogul,-tőkét gyűjt, házat,
földet szerez, népünk fölött elhatalmasodik szolgaságba, nyo
morba ejt és sülyedésbe sodor. Istenem, mennyi könny letör
lődnék, mekkora boldogság megelégedés költözne a családok
hajlékába, ha a szeszre költött milliók a családtagok élelmezé
sére s ruházatára s nevelésére fordíttatnának. Említsem-e azt az
erkölcsi értéket, mit a józanság az emberi önérzet a magasztos
emberi rendeltetés tudatában ébresztene, mely végeredményében
kiható egyénre, családra, községre s nemzetre egyaránt.
Ehhez a munkához lankadást nem ismerő szilárd követ
kezetesség — a tanítóságon kívül a józan és gondolkodni tudó
társadalomnak összessége erkölcsi és anyagi támogatása szük
séges.
Az az állítás, hogy az alkohol a legtöbb bűnnek és nyo
mornak okozója, igazi élet tapasztalatból szűrődött le.
Ennek igazságát bizonyítja a fiatalkorú bűnözőiteknek 1910.
január 1-től csak a győri kir. törvényszékkel kapcsolatos fogház
ban 1913. januárig megfordult 340 főnyi száma, kiknek meg
bízás folytán tanítójuk vagyok.
Ha ezen 13—18. éves korig terjedő fiatalkoruaknak csele
kedeteit vizsgálom és számarányát tekintem, legtöbb, mintegy
85% esik a lopás és alkohol szülte korcsmái verekedésre, 15%
a prostitúció és erőszakos nemiközösülésre, megjegyezvén azt,
hogy az utóbbi bűnözések szintén az alkohol elvézetéből
eredők.
(Vógo következik.)

Borsody János.

A „Luther-N aptár“ a népnevelés
szolgálatában.
Minap egy kedves vendég köszöntött be hozzánk, igazi
kincsekkel bőségesen megrakodva, hogy minden Kincsét ajándé
kul adja. Azaz nekünk is ajándékba adta s mindenkinek oda-
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adja, aki szeretettel hajlékába fogadja, mert oly csodálatos kin
csekkel bir, hogy bármennyi igaz hívő közt osztja is széjjel,
mindenki egészben megkapja.
Ez a kincseket ajándékozó kedves vendég: az 1914. évi
képes „Luther-Naptár“.
Szivet vidító lágy tavaszi szellő fuvalom suhant át lelkemen,
amint lapozgattam, olvasgattam a remek kiállítású kedes evang.
naptárunkat. S lapról-lapra újabb meglepetés ért: ily rengeteg
kincset gyűjtöttek össze a szerkesztők e szellemi csűrbe! Menynyiség s változatosság tekintetében megállja a versenyt holmi
10 koronás almanach tartalmával s lelki érték tekintetében pedig
páratlanúl álió.
Egyházszeretetre, vallásosságra vonatkozó szép építő s
alkalmi cikkek, elmélkedések; hazafias, tanulságos szórakoztató
s vidám elbeszélések és versek váltakoznak a szebbnél-szebb
képekkel díszített naptárban. Íróik, Hetvényi Lajos és Scholtz
Ödön szerkesztőkön kívül, Sántha Károly, Payr Sándor, Szalay
Mihály, Csengey Gusztáv, Jeszenszkyné, Fenyves Ede, Gyökössy
Endre, Péczely József, Albert József stb.
Általános nagy a panasz az őrállók részéről a hívek közö
nyössége, vallástalansága miatt, most itt az alkalom, hogy olyan
könyvet adjanak hihetetlen olcsó áron, a nép kezébe, mely a
tapasztalatban legalkalmasabbnak bizonyult arra, hogy az egyháziasságot ápolja ; s a tanítóját és lelkészét megbecsülő népet
neveljen ; józan s nemes életfelfogást vigyen be a hívek leikébe.
Az e g é s z mű h a t á r o z o t t a n n é p m ű v e l ő t e n d e n c i á 
val k é s z ü l t s a mellett a müveit közönségnek is élvezetes
és tanulságos olvasmányul szolgál. Továbbá nagy örömmel
tapasztaljuk, hogy a „Luther-Naptár“ eddig megjelent mindegyik
évfolyamában nagy gondot fordít arra, hogy a t a n í t ó i h i v a 
t ás n a g y j e l e n t ő s é g é t k i e me l j e s a n n a k m e g b e 
c s ü l é s é r e nevelje köz ön s é g ü n k e t .
Általánosan tudott dolog, hogy a nyomtatott betűnek
nagyobb hatása van a népre, mint az elrepülő szónak. S a mai
korban az Isten igéje a nyüzsgő, tülekedő, a templomokat mind
inkább kerülő nép minden rétege közé csakis a betűk, igaz
írások útján juthat el, tarthatja össze a nyájat s építheti hatáso
san az Isten országát. A mellett rengeteg a mérges betű a rom
boló, gyilkos irású naptárak száma, melyeket uton-útfélén, vásári
ponyvákon árúsitanak, avagy drága pénzen vásárolt rossz porté
kák ráadásáúl adják a nép kezébe.
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Ezeknek ellensúlyozására, helyesebben mondom kiszorítá
sára indúlt meg a „Luther-Naptár“, hogy mint kedves vendég,
minden kincsnél drágább ajándékaival megrakodtan, betérjen
minden evang. családhoz : szeretetet, békességet, hithűséget,
honfiúi lelkesedést árasztva a szivekbe, lelkekbe; kellemes szóra
kozást nyújtva ; vidámságot, megelégedést keltve erősítse, építse
evang, egyházunkat.
S hogy a kedves vendég, úgyis mint égi fényt sugárzó
szövétnek minden evang. családhoz betérhessen, betalálhasson,
kötelességük az őrállóknak a hivők közé kalauzolni, bevezetni
hozzájuk s bemutatni nekik, hogy szeretetükbe fogadják.
A terjesztés igen alkalmas módja volna, ha a tanító urak
megismertetnék az iskolás gyermekekkel a naptár tartalmát, sze
melvényeket olvasnának fel nekik belőle s a gyermekek otthon
elmondanák azt, amit megtartottak s így az érdeklődést felébresz
tenék a szülőkben.
Panaszt hallunk arra nézve is, hogy az őrállók részéről
némely helyeken nálunk is nagy az átkos közönyösség és nem
törődömség. Szinte hihetetlenül hangzó a vád, hisz a Megváltó
szavai szerint „a gyertyát is nem azért gyújtják meg, hogy elrejt
sék véka alá, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék és fényljék
mindeneknek, kik a házban vannak “
Csite Károly,

Egyesületi

élet.

A külső-somogyi ág. hitv. evang egyházmegyei tanítóegyesület 1913. évi október hó 8-án Porrogon tartott
gyűléséről.
Elnök üdvözölve a (megjelenteket s ,az egyesület munkálkodá
sára istennek áldását kérve, a közgyűlést megnyitotta.
1. Héricz Jenő iharosberényi kartárs tartott mintatanítást a
rajzból. Tanításáért az egyesület elismerését s köszönetét nyil
vánítja.
2. A (múlt gyűlés jegyzőkönyvének fölolvasása valamint hite
lesítése után elnök terjesztette elő nagy gonddal s mindenre kitér-
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jedö figyelemmel összeállított jelentését, melynek előterjesztése
alkalmával a közgyűlés pontonként határozott.
A jelentés a következő:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Mulasztást követnék el, ha jelen elnöki jelentésemben min
denekelőtt a magyar tanítóságot — s a magyar közoktatásügyet kö
zelről érdeklő ama két eseményre nem mutatnék rá, mely a
közelmúltban Magyarország tanítóságát — két nagy kultúrférfia
iránt tartozó kegyelete adójának lerovására ösztönözte. Eme nagy
férfiak egyike Eötvös József br. volt közoktatásügyi, miniszter,
kinek emlékét születésének 100. évfordulója alkalmából a magyar
tanítóság hazánk fővárosában kegyelettel ünnepelte. Az 1860-as
években még csak gyermekkorát élő magyar kultúrának Eötvös
József br. lángelméje hatalmas lökést adott. Eötvös József báró
volt a m. közoktatásügynek az igazi alapvetője — de sajnos
csak rövid ideig irányítója. A tanítóságnak igaz barátja volt s
kevesen értékelték utódai közül a magyar tanítók nehéz munká
ját úgy, — mint ő. Ha az isteni gondviselés ilyen utódokat adott
volna a magyar közoktatásnak, ma már minden téren sokkal
előbbre volnánk. A Budapesten lefolyt kegyeletes ünnepélyen
mi — sajnos — csak lelkileg vehettünk részt s közgyűlésünk
jelen pillanatában kívánjuk Eötvös József báró halhatatlan neve
iránt kegyeletünk adóját leróni, midőn áldott emlékét jegyző
könyvileg megörökítjük. — A közgyűlés elnöke idítványát el
fogadva, Eötvös József báró emlékezetét jegyzőkönyvében ke
gyelettel megörökítette. — Alig némúltak el e kegyeletes ünne
pélynek útolsó akkordjai, amikor egy elszomorító hir kelt szárnyra:
„A pándorfalui remete — vérünkből való vér — Péterfy Sándor
kilehelte inemes lelkét.” Ki és mi volt ő nekünk, azt szükségteleu
kartársaim előtt elszámlálni. A tanítóságot érdeklő sok üdvös
intézménynek megalapítója — előmozdítója volt ő, s hogy fenkölt lelkületű személye iránt minő szeretettel viseltettek az ő
kartársai, ragyogóan bizonyítja az a jelző, amellyel őt megtisz
telték: „Tanítók atyja” ! — Halhatatlan emlékét úgy őrizzük meg
méltóképen, ha iparkodunk ő hozzá hasonlókká lenni. Ő sokat
áldozott a [közoktatásügy oltárára, áldozzunk mi is egyházkerületi
egyesületünk által elfogadott s az ő nevét hirdető emlékalaphoz
filléreinkből tehetségünkhöz képest. Ezeket ebben az ünnepélyes
pillanatban összegyűjteni s a befolyt összeget, a tanítók apjá
nak: Péterfy Sándornak kegyeletes emlékével egyetemben, jegyző
könyvileg megörökíteni indítványozom. A közgyűlés az elnök
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javaslatát teljes egészében elfogadta s a kiváló paedagogus em
lékét s nagyságát örök időkre hirdető alapra a gyűjtést rögtön
meg is indította. A gyűjtés 18 koronát eredményezett, amely
(összeget az egyházkerületi tanító egyesület jelen lévő elnöke
mintjáit át is vett.
Ezután adminisztratív elnöki teendőiről, nevezetesen a múlt
gyűlésen történt megbízatásairól s egyesületünk más kisebb ügyei
ről referált röviden, majd így folytatta: Somogy vármegye tanfelügyelőjének megkeresése folytán, az 1912. évi őszi és az 1913.
évi tavaszi közgyűléseink jegyzőkönyveit lemásolva az illetékes
hivatalnak, a minisztériumhoz leendő felterjesztés céljából — megküldöttem. j— Jtt önkénytelenül az a kérdés vetődött föl elmémben,
vájjon, az eddigi szokástól eltérően, miért olyan kiváncsi a magas
kormán) a mi gyűléseink lefolyására: Talán ha majd látja, hogy
fizetésrendezésünket s egyéb jogos kívánalmaink teljesítését min
den gyűlésünkön sürgetjük, akkor kész lesz azokat teljesíteni.
Avagy.talán — ami sokkal valószínűbb — ellenőrizni akar ben
nünket? A kormánynak velünk szemben támasztott igényei min
dig nagyobbak és nagyobbak, lesz részünk ezentúl 4—5 vizsgá
ban -- minősítésben, főispán által való kinevezésben, járásköri
iskolaszékek zaklatásában, de még ezeken felül is mi mindent nem
követelnek majd a szegény tanítótól — jogos igényeinek ki
elégítésére azonban nincs mód — nincs pénz. ■
— Ez nyilvánült
meg ;a közoktatásügyi miniszternek szeptember hó 25-én adott
válaszában is, amelyet az országos tanítói szövetség küldöttségének
adott. A miniszternek az előadott sérelmekre nem volt más szava,
mint a rossz pénzügyi helyzetre való hivatkozás. A küldöttség öt
emlékiratot nyújtott át a miniszternek. Első: a fizetésrendezés
ügyében. erre a miniszter válasza az volt, mihelyt a pénzügyi
helyzet megengedi — de kérdjük, hogy mikor? A második emlék
irat a nyugdíjrevizió ügyében nyújtatott be, erre a miniszter
kijelentése az volt, hogy már készen van s csak pénzkérdés az
egész dolog. Ígéri, hogy mielőtt a törvényjavaslatot beterjeszti,
értekezletre hívja az országos szövetség vezetőségét. Eliábavaló
— hiszen a miniszter ismeri a tanítóság ebbeli kívánságait. A
3. emlékirat a tanítóknak a főispán által való kinevezése ellen
tiltakozik s kéri a törvény e pontjának törlését illetve meg
szüntetését. A miniszter rövid válasza erre az volt, hogy ő a
decentralizáció híve. A 4. emlékirat az 1907. évi XXVIII. t.-c.
fenntartása ügyében nyújtatott be. Erre nézve a miniszter nyilat
kozata az, hogy ezideig semmi sem történt arra nézve, hogy

— 527

a nemzetiségiek kedvéért a nevezett törvény §-ai enyhébben
kezeltettek volna. Fölfogása szerint azonban nem lát sérelmet
abban, ha a nemzetiségiek óvodáikban, I-ső és II. osztályaiké
ban anyanyelvűket használják tanítási nyelvül. No csak ezt han
goztassa a miniszter űr, akkor a nemzetiségiek vérszemet kap
nak s visszatérnek az anyanyelvükön való tanításhoz. Az 5.
emlékirat a családi pótlék ügyében nyújtatott be, amelyre a
miniszter felelete az volt, hogy azon kérelmet, mely szerint a
családi pótlék megadására az iskolafenntartók kényszeríttessenek,
megfontolás tárgyává teszi. Ebben a formában a családi pót
lékból sohr sem lesz semmi. Mert hogy egyházaink abba bele
men jenek, arról szó sincs. No de tegyük föl, hogy a családi
pótlék ilyen formáben keresztül menne, akkor annak a szegény
tanítónak, kinek részére 2—3 családtag után pótlékot kellene
fizetni az iskolafenntartónak, de sokszor és sokféleképen keserí
tenék meg azt a 2—300 koronát. Választások alkalmával lehetne
akkor sokszor hallani, hogy ezt nem választjuk meg tanítónknak,
ennek már 2—3 gyermeke van, megtakarítunk 2—300 koronát.
Ha a (miniszter úr azt az ígéretet tette volna, hogy ahol az
iskolafenntartó a családi pótlékot fedezet hiányában meg nem
adhatja, az állam fogja kiutalni, akkor lenne foganatja.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy ez év augusztus 26-án
Kőszegen tartott dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesület:
közgyűlésén S a s s I s t v á n kartársunkat a kerületi tanítóság
osztatlan bizalma újra elnökévé, H é r i c z S á n d o r kartársunkat
pedig második aljegyzővé választotta. Midőn ehhez egyesületünk
nevében őszinte szívvel gratulálok, teszem ezt azon hő óhajtás
sal, adjon nekik a gondviselés erőt, kitartást, hogy a náluk
megszokott szakavatottsággal a tanítóság ügyét minél előbbre
vigyék.
Kapuzárás előtt vettem az országos szövetség körlevelét,
melyet természetesen már tárgysorozatunkba be nem illeszt
hettem, Amennyire időnk engedi, tárgyaljuk.
A magyarországi tanítóegyesületek országos szövetségtanácsá
nak julius 7-iki gyűlésén megejtett tisztújítás alkalmával jórészt
a volt elnökség és igazgatóság nyert újra 3 évi megbízatást. A
tisztújítást nagy korteskedések előzték meg nem épen épületes
módon. S itt rá kell mutatnom egy sajnálatos körülményre.
Helyes dolog ugyan, hogy mindenféle egyesületi életben ellen
zékieskedés is legyen, mely a vezetőség működését ellenőrizze,
őket az üdvös és jogos követelések kivívására ösztökélje, de
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mikor e/ az ellenzékieskedés személyi motívumokat, sértett
ambíciókat dob bele a küzdelembe, ez már sehogysem helyesel
hető. Megállapítható szomorú tényként, hogy az országos szövet
ségben nem található fel az annyira megkívánt összhang, együttes
működés. A „Tanító’’ és „Korszak” ütik egymást, aminek kárát
a tanítóság vallja. A magyarok régi átka: a pártoskodás és
visszavonás — sajnos — a tanítóság kebelében is megvan s
amíg ez meg nem szűnik, addig ne is reméljük hangoztatott
jogainknak kivívását.
Abban a reményben, hogy amaz áldást hozó egyetértés és
béke szelleme rövid időn belül át fogja hatni Magyarország
tanítóságának összegét, tiszteletteljes elnöki jelentésemet be
fejezem.
A közgyűlés az elnöki jelentést köszönettel tudomásul vette
s azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe fölvenni határozta.
Az országos szövetség körlevelének fölolvasása után pedig egé
szében hozzájárult a f. évi julius 7-én megtartott szövetségtanácsj
ülésnek a -fizetésrendezés ügyében hozott határozataihoz és úgy
annak értelmében kéri fizetésünk jövőbeni rendezését. Meg
választotta továbbá az 1913—1916. évi időtartamra az országos
szövetségtanácsba az egyesület képviselőjéül M i k 1e r G y ő z ő
egyesületi elnököt.
3. Héricz Sándor olvasta föl ezután „Útbaigazító észrevételek
a Kapi—Papp-féle tankönyvről” című munkáját. A fölolvasás meg
hallgatása után a közgyűlés a következőkép határozott: Küldessék
ki egy bizottság, melynek feladata leend a Kapi—Papp-féle tan
könyvnek a munkahozó által fölemlített módosítást igénylő részeit
részletesen átdolgozni és e munkát még a tavaszi közgyűlés
előtt az egyesület tagjai között — az esetleges észrevételek meg
tétele céljából — köröztetni. A bizottságba Héricz Sándor, Binczi
Dániel, Horváth Mihály és Héricz Jenő egyesületi tagok kül
dettek ki.*) Határoztatok továbbá, hogy az egyházmegye vezető
sége kerestessék meg aziránt, hogy iskoláinknak jó vallástanítási
könyvekkel — különösen jó kátéval és egyháztörténettel — való
ellátásáról, tanításaink eredményesebbé tétele céljából, gondos
kodni kegyeskedjék.
*) Véleményünk szerint a fenti bizottság a szóban forgó k'nyvet át nem
dolgi zbatja, a/.t csak a szerzők tel étik meg. A bizottság csupán véleményt
nyilváníthat a könyv módosítására réz ve s azt szerzőknek tudomására hozhatja
s őket felkérheti az észrevételek figyelembe vételére. Ilyen észrevételeket szer
zők bizonyára szívesen fogadnak. Szerk.
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4. Az alelnöki tisztségre Z á b o r s z k y K á l má n választatott
meg egyhangúlag.
5. A tavaszi közgyűlés helyéül Earcs tűzetett ki.
Elnök ezután, a 'megjelentek szíves érdeklődését megköszönve,
a közgyűlést bezárja.
A* közgyűlés végeztével az egyesület tagjai fölkeresték
boldogult Haidt Pál volt porrogi kartárs sírját.
Gyékényes.
Horváth M ihály.

A kemenesaljai ev tanító-egyesii et október hó 8-án
Alsólendvan tartotta rendes évi közgyűlését.
A tőlünk 126 kilométernyire fekvő helyen egyesültetünk tagjai
majdnem teljes számban megjelentek, hogy evangelmi egyházunk
nak ezen egyik végvárát hivatalos küldetésben meglátogassák s
a hovatartózandóság, hithűség érzetét ezáltal is fokozzák. —
Tárgysorozatunk, tekintve a 7 órai vicinális döcögés keserveit,
kimerítő s eszmecserékben gazdag volt. Mintatanítást G e c s é n y i
La j o s ottani kartárs tartott; a IV. osztályban a közönséges
törtek ismertetése és az V—VI.-ban Szent László uralkodása
volt a tanítás anyaga. Ügy a tanításnak módszeres, szemléltető
volta, mint a tanítónak higgadt, közvetlen modora a gyűlésinek
elismerését méltán kiérdemlette.
Gyűlésünk legfontosabb pontja S z ó r á d y D é n e s celldömölki Ikartárs előadása volt, melyben részletesen ismerteti az
új tananyagbeosztást s annak keresztülvihetőségét. Főbb pontjai
a következők: Hittani tárgyaknál a b i b l i a i t ö r t é n e t e k r e
jut az osztatlan iskolában heti 1 /2 óra csoportonként, irányelv;
egyházunk alapigazságait támogató fontosabb tanulságok levonása
legyen. A k á t é, II. csoport: a 10 parancsolat s a hit 3 fő
ágazata; III. csoport: Úri imádság s szentségek; itt csoporton
ként megint 1 /2 óra jutna. — Ni t s I s t v á n javasolja, hogy
egyesüetünk mondja ki egyhanlgu határozattal miszerint a káté
anyaga így beosztva, tekintve a h i t á g a z a t o k nagy anyagát,
elvontságát s a gyermeknek értelmi fokát a Ili—IV. osztályban,
lelkiismeretesen elvégezhetetlen, helyeztessék azért át a Ill-ik
csoportba az Úri imádság és szentségek helyett. Közgyűlés hozzá
járul azzal, hogy kerestessék meg e tárgyban minden dunántúli
ev. tanítóegylet közös akció indítása céljából.
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E g y h á z t ö r t é n e t 2 évre felosztván, első évben a hazai
reformációig, második évben onnét a legújabb korig. Hetenként
1 /2
óra veendő. Bibliaismertetésnél a tananyagbeosztás kijelölt
bibliai helyeket nyújt, heti i/2 órában elvégezhető.
M a g y a r n y e l v ; olvasásnál bár a tananyag beosztásban
minden osztály anyaga külön van osztály összevonás alkalmazandó.
M e n n y i s é g t a n n á l , számtanból a tananyagbeosztás az
V—VI. osztályt elkülönítve, szintén tanácsos és kivihető az össze
vonás. Mértan heti i/2 órában a második félévben kezdve el
végezhető.
F ö l d r a j z b ó l IV. osztályban elvégzendő Magyarország.
A Kapi—Papp-féle tankönyvben az anyag a fontosabbak kijelö
lésével redukálható s így elvégezhető. Az V—VI. osztályt itt
is össze lehet vonni s együtt végeztetni a beosztásban elkülönített
anyagot.
A t ö r t é n e l e m egyik legkényesebb tárgyunk, a nagy
anyagban nehezen alkot tiszta, áttekintő képet a gyermek. A
V—VI., IV. o. is figyel elvégzi 2 év alatt, az elsőben a mohácsi
vészig, a másodikban onnét a legújabb korig; megjegyezvén,
hogy év elején és végén a múlt évi anyagot mindig ismételjük,
így anyagunk minden évben kerek egész. — A polgári jogok
és kötelességek ugyanilyen módon tárgyalhatok, fele tüzetesen,
fele év elején és végén vázlatosan ismételve.
T e r m é s z e t r a j z és t e r m é s z e t t a n szintén így vehető
az V—VI. osztállyal együtt, egyik évben a természetrajz rész
letesen, a természettan vázlatosan ismételve, a másik évbein
fordítva.
A művészeti tárgyak s az ének a tananyagbeosztás szerint
jól elvégezhetők.
Szórády Dénesnek a közgyűlés köszönetét nyilvánítja.
Ezután La s c h o b e r lendvai rajztanár tartott előadást a
rajztanításban óriási szerepet játszó kézügyesítő előgyakorlatokról,
ameyeket minldjárt be is mutatott.
A tanulságos előadásért közgyűlés köszönetét fejezi ki.
Végül T e k e D é n e s ottani lelkész szép szavakban mon
dott köszönetét egyesületünknek, hogy mint első, hivatalos egy
házi testület meglátogatta egyházunknak eme idegen tengertől
körülzárolt kis szigetét, ami által szép egyházépítő munkát
végzett.
L. S.
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A soproni alsó ev. egyházmegyei tanítóegyesület „ k á b a
közi fiókkörének“ gyűléséről.
A soproni alsó ev. egyházmegyei tanítóegyesület „Rábaközi
fiókköre'’ őszi gyűlését október hó 28-án Rábaszentandráson tar
totta F a r k a s G y ö r g y elnöklete mellett. A tagok, Varga
Dezső kivételével, kit betegsége gátolt a megjelenésben, teljes
számban jelen voltak, azonkívül tisztelhettük körünkben mint
vendégeket: H a j a s E n d r e helybeli lelkész és S z a 1a y J ó z s e f
szintén helybeli nyug. tanító ú rakat. A j k a y Bé l a dr. egye
sületünk díszelnöke, ki a tanügynek lelkes barátja, a tanítóság
nak mindenkor kész jóakarója s gyűléseink résztvevője, ezúttal
— betegségére hivatkozva — levélben menteit- ki távolmaradását,
amit sajnálattal vettünk tudomásul. Ki s s I mr e egyedi jegyző úr,
mint a rábaszentandrási gyülekezet felügyelője, táviratilag üd
vözölte körünket s munkánkra áldást kívánt. Jóleső érzéssel
fogadtuk a figyelmes felügyelő megemlékezését, kinek köszön etünk
kifejezése mellett e helyről is szíves üdvözletünket küldjük.
Gyűlésünk főtárgya két mintatanítás volt; egyiket G l a t z
La j o s helybeli kartárs tartotta, ki a „Farizeus és pubbkánusrob’ szóló példázatot tárgyalta és be is tanította.
A tanításért, mely helyes módszerével, meleg közvetlen
ségével szép eredményt mutatott fel, elismerést és köszönetéit
kapott az előadó.
E 'tanítás felett
tartott eszmecserével kapcsolatban Szí j
La j o s kartárs felemlíti a bibliai nyelvezetnek a magyar nyelv
érzéket különösen bántó egyes kifejezéseit, mint pl. méné, hozó
nak, alájöve, indula stb. és kívánatosnak tartja, hogy legalább
tankönyveinkben az említett igéknek ezen alakja: ment, hoztak,
indult stb. használtassák, vagyis a tanítók azon könyveket vezes
sék be tankönyvül, melyek a jelzett kivánalmaknak megfelelnek.
A felszólalás igazán megszívlelendő s a cél elérésére, mely
nek -érdekében a felszólalás is történt, minden jó magyar taní
tónak törekednie kell. És e törekvés annál könnyebb, mert jó
segítő eszköz is van hozzá, t. i. az újabb bibliai tankönyvek,
mint a Rédei-féle is (csak példának említem, hogy alájöve helyett
azt mondja: megigazulva ment haza) kiküszöbölték a fenti és
ezekhez hasonló kifejezéseket, csak a tanítóság mielőbb ismer
kedjék meg az új könyvekkel s vegye azokat használatba.
A második tanítást Na g y D é n e s farádi kartárs tartotta,
kinek kijelölt tétele volt a számkör kibővítése 20-tól 30-ig a
II. osztályban. E tételt előadónak Írásban is ki kelleti dolgozni
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és bírálat alá bocsátani. Kijelölt bírálója Csizmadia Ferenc beled!
kartárs volt, ki a munkáról úgy külső kiállítását, mint a tétel
módszeres feldolgozását illetőleg, a legnagyobb dicsérettel szólott.
Tanítása szintén sikerűit, miért a körtől is elismerésben részesült.
Foglalkozott értekezletünk az Országos Szövetség őszi kör
levelével, melyet elnökünk Ki s s S á n d o r befedi és H o r v á t h
J á n o s vadosfai kartársaknak adott ki, tanulmányozás, ismertetés
és javaslattétel végett. Először Kiss Sándor ismertette a körlevél
tartalmát beható részletességgel, elismeréssel szólva a Szövetség
vezetőségéről s annak felelősségteljes állásában kifejtett műkö
déséről. A szövetség javaslatait elfogadásra ajánlotta. Utánna
Horváth János szólott röviden s a nyugdijjavaslat néhány pont
jának módosítását ajánlotta, melyet az értekezlet magáévá is
tett s a két előadó javaslatait egybefoglalva, a gyűlés a követ
kezőket határozta:
„A soproni alsó ev. egyházmegyei tanítóegyesület „Rába
közi fiókköre” kimondja, hogy a fizetésrendezésseí nincs meg
elégedve, azért e kérdést mindaddig napirenden kívánja tartam,
míg a felekezeti tanítók fizetése egyenlővé nem tétetik az államia
kéval. Egyébként a részletekben csatlakozik a VI1. egyetemes
gyűlés által elfogadott pontokhoz.
Elvitázhatlan szükségét látja a nyugdíjtörvény revíziójának.
Sürgeti az elkészített nyugdíjjavaslatnak az országgyűlés elé ter
jesztését és elfogadja az Országos Szövetségnek erre vonatkozó
javaslatát a következő módosítással:
8. pont. Harmincöt évi szolgálat után saját kérelme nélkül,
akarata ellenére is nyugdíjazandó a tanító; ez a pont egészen
törlendő,
11.
pont. A tanító nyugdíjképessége 5. szolgálati évének
betöltésével kezdődjék s özvegye és árvái is 5 évi, szolgálat után
nyerjenek ellátást.
15.
pont. Öt évi szolgálat után munkaképtelenség esetén a
nyugdíjigény 40 százalékát s minden következő esztendőre még
2 százalékot kapjon a tanító.
21.
pontnál óhajtjuk, hogy az árvák mindenkor 24 eszten
dős korukig részesüljenek gyámpénzben, nemcsak akkor, ha
tanulmányt folytatnak.
A Békés vm. általános tanítóegyesület indítványával ezidő
szerint még nem óhajt foglalkozni.
Örömmel csatlakozik a Devecser-Városlődi róm. kath. tanítóegyesület határozatához, hogy a községekben g y e r m e k b i r ó -
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s á g állíttassák fel és abba a tanítók neveztessenek ki gyermekbirákká megfelelő fizetéssel.
Az Országos Tanítói Betegsegélyző ügyét pártolja, annak
további fejlődését érdeklődéssel kíséri, egyelőre azonban várja a
vezetőség által készítendő s a már megszerzett összeg gyara
pítására vonatkozó utakat és módokat megjelölő tervezetet.
A Szövetség „Tanító” cimü lapját a kartársak figyelmébe
ajánlja, óhajtja, hogy arra minél többen előfizessenek, hogy ez
által a lap a Szövetséget erősítse s összekötő kapcsot képezzen
a vezetőség és a tagok között. Megbízza Horváth Jánost, hogy
gyűléseinkről s általában egyesületünkben előfordult mozzanatok
ról a lapnak referádákat küldjön.”
F a r k a s G y ö r g y elnök ismertette G y é r k é s Mi h á l y
székelyudvarhelyi ig.-tanító levelét, melyet a tanítóegyesületek
hez intézett s amelyben beszámol azon országos agitációról,
melyet a hazai tanítók társadalmi gyógyfürdője, üdülő és nyaraló
helyének megteremtése érdekében eddig kifejtett s jelzi, hogy a
Tanítók Fürdője Részvény-Társaság ez év december 27-én meg
alakul. Kéri az egyesületeket részvények jegyzésére s a további
szervezés és agitáció költségeire egy bizonyos összegnek pénz
tárjuk terhére történő megszavazására.
Értekezletünk méltányolja Gyerkes Mihály törekvését és ebbfeh
igyekezetében segítségére is kiván lenni, midőn kimondja, hogy
egyesületünk pénztára terhére részvényt jegyez.
A Zenepártoló Egyesület által ajándékozott „Hat orgona
előjátékot”, mely Kirchner Elek szerzeménye, a magyarkereszturi
gyülekezetnek juttatta egyesületünk.
Jövő évi őszi gyülekezésünket Soboron tartjuk, hol tanítást
fog tartani Schrantz József helybeli tanító szabadon választható
tárgyból, továbbá Kiss Lajos magyarkereszturi kartárs a tizedes
mérlegről, bírálója lesz Szíj Lajos farádi kartárs.
___________

Horváth d á n o s

I r o d a l o m .

Bevezetés a gyermek anulmányba. A modern pedagógiai
törekvések között nincs még egy, amely annyira felköltötte volna
a tanítóság érdeklődését, mint a gyermektanulmány. Naprólnapra nő híveinek száma, Európában ép úgy, mint Amerikában,
s Japánban társaságok alakultak művelésére. A vele foglalkozó
kutatók, tanulmányozók, tudósok is egyre szaporodnak. Óriási
irodalom indúlt meg, amelyet áttekinteni, s sok apró részletben

az alapvetőbb, egyetemesebb kérdéseket észrevenni ma már
nem könnyű feladat. A sokirányú gyermektanulmányi törekvések
között akar eligazítani Molnár Oszkár Bevezetés a gyermek
tanulmányba címen most megjelent munkája. Szerző sorra veszi
benne a pedológia (gyermektanulmány) alapvető kérdéseit. Meg
adja a gyermektanulmány fogalmát, behatóan vázolja annak tör
ténetét, érdekesen fejtegeti az új tudományág módszereit. Mun
kájának harmadik fejezetében a gyermektanulmány legújabb
mozgalmairól és törekvéseiről szól; befejezésül pedig vázolja
azt a szerepet, amely a gyermek tudományos felfedezése körül
a tanítóságra vár. Molnár Oszkár jó szolgálatot tett munkája
megírásával úgy a gyermektanulmánynak, mint a tanítóságnak.
A gondosan irt, Ízléses kiállítású munkát melegen ajánljuk kar
társaink szíves figyelmébe. Molnár Oszkár munkája méltán fog
lalhat helyet a tanítói könyvtárakban. Ára 1 korona 20 fillér.
Megrendelhető Stief Jenő és Társa könyvkiadónál (Kolozsvár,
Deák Ferenc utca), aki a pénz előleges beküldése esetén a
könyvet portómentesen szállítja.

V egyesek.
E l ő f i z e t ő i n k h e z . Folyóiratunk 20. számához a hátra
lékban levő előfizetők részére utalványlapokat mellékeltünk, a
hátralékos összegek feltüntetésével, de még mindig sokan vannak,
akik figyelembe nem vették. Kérjük mégegyszer a hátralékok
beküldését, nehogy utánvételezéssel legyünk kénytelenek azt
behajtani.
Szerk.-kiadó.
Elismerés. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter
H a m m e r G y u l a kőszegi ev. tanítónak, a kőszegi polgári
fiúiskolánál énektanítói minőségben hosszú ideig odaadással és
buzgalommal kifejtett sikeres működéséért, úgyszintén Pós Lajos
soproni ev. népiskolai igazgató tanítónak nyugdíjba vonulása
alkalmából elismerését fejezte ki.
Tanítók naptára. A magyarországi tanítók Eötvös-alapja
„Tanítók Naptára“ címen a magyar tanítói kar részére, az 1914.
évre szerkesztett naptárt bocsátott forgalomba, mely gazdag tar
talmával és magas színvonalon álló cikkeivel kiválóan érdemes
minden magyar tanító pártolására. E vállalat a szokásos naptári
közleményeken kívül felöleli a tanítók lelkét foglalkoztató majd
nem összes kérdéseket, kiváló irók tollából. Emellett magában
foglalja az Eötvösalap évi jelentését és az egyesületre vonatkozó
Összes tudnivalókat. Külön mellékletül adja P é t e r f y S á n d o r 
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nak igen sikerült arcképét. A „Tanítók Naptára“ 12 ívnyi terje
delme mellett is csak l koronába kerül, melynek 507o-a az
Eötvösalapot illeti, s a majdan felállítandó Péterfy Sándorleányotthon és a Péterfy-síremlék költségeinek fedezésére fog
fordíttatni. A naptár a Franklintársulat kiadásában jelenik meg,
Budapest IV. Egyetemutca 4.
Tanító-képviselők a zsinaton.. Az evang. tanítóságot képvi
selni fogják a zsinaton: S a s s I s t v á n a dunántúli, S te l e z e r
L a j o s a dunáninneni, U h r i n K á r o l y a bányai és K ub a c s k a I s t v á n a tiszai egyházkerületből.
Elöfiizetési felhívás! November hó végén jelenik meg
Knábel Vilmos és Wikkert Lajos tanítók szerkesztésében a
„Karácsonyfa alatt“ 11-dik bővített kiadása. Tartalmaz verseket,
párbeszédeket, kottás énekeket stb-t. Előfizetni lehet december
hó 1-ig 1 K. 50 f. árban, bolti ára azontúl 2 K. Előfizetések
Knábel V. címére Bonyhádra küldendők.
Borajániat. V a s ú t o n k ö I c s ö n h o r d ó b a n s zá l l í t ok
r é g i p e c s e n y e - ó b o r t 1'50 f i l l é r j é v e l ; r i z l i n g - ó b o r t
Ő5—80 f i l l é r j é v e l ; ú j b o r t 55 f i l l é r j é v e l l i t e r e n k é n t ,
50 l i t e r t ő l f öl f el é . Nagy Lajosné, ev. papné, Szentantalfa,
Zala m.
A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)
továbbá:

„A k é r. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt.
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel
küld:
H a g y k a ro ly (Szatmár m.)

Eedei Károly
evang. lelkész,
főgimn. vallástanár.

fertőtlenítése és portalanítása
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a 21211-1905. sz. a. keit miniszteri rendelet szerint: ®9

TELEFON
177-77.

1 liter Főnagy-féle dlistless 8^] m. K 1,—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—
1 dirab piassava-seprő
K 1.60
F izeten d ő t e t s z é s s z e r in t i
időkö
zökben.
K i s e b b
részletek b en

Utasítások kívánatra bérmentve
detnek.

megkiil-

Fónagy-féíe dustless-gyár, Budapest> lv.
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA Szív-Utca 26/ e
Orgona- és Inairmomi-mna g-37 -sir.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül köimyü játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.
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XXV. évfolyam.

23. szám.

SOPRON, 1913. december hó.

E vangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.
A lap szellemi ré szé t illető
közlemények, va la m in t az
előfizetési és h ird e té s i dijak
a s zerk esztőt éghez (Sopron)
küldend ők .

Felelős szerkesztő és kiadó:
PAPPJÓZSEF.

Megjelenik minden hó elején
és közepén.
Előfizetési á r a : egész évre
S koro na, félévre 4 k o ro n a ,
negyedév re 2 korona.

Tanító-theológusok.
Az Ev. Őrállónak f. é. 44. számában Veritas jelzéssel egy
rövidebbfajta cikk jelent meg e cim alatt: „Ki lehet ev. theol.
akad. hallgató ?“ E cikk létrejövésének oka az Ev. Közérdek
f. é. 18. számának egy híradása volt, mely arról szól, hogy
«E'ngler András tanító e hó elején beiratkozott az eperjesi
theologiára.t Ez indította Veritast arra, hogy megvédelmezze
az ev. theol. akadémiák tekintélyét, noha, amint a legilletékesebb
helyekről: az eperjesi és pozsonyi theol. akadémiák igazgatóitól
ugyancsak az Őrállóban megjelent nyiltkozatok szerint véde
lemre, különösen ilyen védelemre rá nem szolgáltak és nem
szorultak.
Veritas a rendkívüli hallgatóktól akarja megóvni az akadé
miai tekintélyt, pedig hát rendkívüli hallgatók az egyetemeken is
vannak és eddig még egyáltalán nem látszik meg rajtok ennek
következtében a nivó sülyedése ! Miért ártana meg hát e rend
a theol. akadémiáknak? Ha pedig az a rendkívüli hallgató nagy
szorgalommal, utólag megszerezte az érettségi bizonyítványt,
kevesebbet ér-e az csak azért, mert akadémiai előadásokat is
hallgatott ?
Veritasnak tehát még elvi álláspontja sem méltányos, sőt
határozottan szűkkeblű, de azt is hamarosan elhagyja, elveszti az
objektivitás alapját és — nem személyeskedik ugyan, nem, de
egyszerűen egy egész osztályt megsebez szubjektív álláspontjának
olymposi magaslatából irányzott nyilaival s védelemből támadásba
csap át oly testületek ellen, amelyek neki soha nem vétettek,
Megtámadja a theol. akadémiák vezetőit, mintha rendkívüli hall
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gatók fölvételével szabálytalanságot követtek volna el. Megsért
a gimnáziumi tanárságot azzal a váddal, hogy tág lelkiismereíte
intézi a kiegészítő, vagy különbözeti vizsgálatokat tevőknek
klasszikus filológiai megvizsgálását. Megsérti végül a tanító
kart, «hívatlan s éppen nem kívánatos elemeknek» nevezvén1
annak egyes törekvő tagjait és »könnyűszerrel való előretörtetésnekr stréberségnek* minősítvén ezeknek igazságos alapon álló
ambicióját. Ezeknek előrebocsátása után pedig a jelenlegi tanító
theológusokra nézve az az óhajtása, hogy azok -»az érettségi
megszerzéséig az illető theol. akadémiákról távozzanak.«
Láthatjuk ezekből, hogy Veritasnak a tanítókkal szemben
elfoglalt álláspontja épen nem lutheri és protestáns szellemű;
sértő kiszólásai meg általános szabadelvű szempontok szerint is
szokatlanul nyersek. Hiszen Luther maga kívánta a lelkészektől,
hogy előbb tanítók legyenek 1 Hisz az általános és protestáns
szabadelvüség azt diktálja, hogy szűkkeblűén ne zárjunk el
másokat azoktól a javaktól, amelyet magunk élvezünk, sőt a
keresztyéni szereteten alapuló tűrelmesség egyenesen kizárja
felebarátaink megsértésének lehetőségét!
Veritas támadása mellett fölemeli szavát az Orálló szer
kesztője is és apológiájában ezt Írja a tanííó-theológusok ügyé
nek tárgyalása után: «Ne alacsonyítsuk le már, kérem, annyira
sem az érettségit, de a theológiát sem /«
Hát keresztyéni szeretettel kérdem az igen tisztelt cikkíró
uraktól: mivel szolgált rá az a szegény tanító arra, hogy épen
egyházának egyik lapjában úgy bánjanak vele, mint a brahmin
a szennyes páriával szokott? Nem elég szomorú dolog, hogy a
tanítót, a legüdvösebb és legnehezebb kulturális és egyházi
munkák egyikét végző egyént, mindenfelé, amerre az igazi
munka értéke ismeretlen fogalom (és nálunk még sajnos,
nagyon is általános intellektus hiány,) alsóbbrendű lény gyanánt
kezelik, — hanem még azt is meg kell hallania, hogy akik legkö
zelebbi munkatársai az Úrban, azok is a «stréber,» »nem kívána
tos elem» címzésekkel fogyasztják azt a csekély erkölcsi vagyont,
a tanítói tekintélyt is, amelyet magának önfeláldozó munkájával
gyűjtött az idők gonoszságának ellenére is. Meg kellett hallania
a tanítónak azt is, hogy az ő szellemi képességei oly alacsonyak,
hogy ha érettségire mer menni és azt le is meri tenni, »leala
csonyítja» az éretségit, ha ennek alapján a theológiára mer
menni, «lealacsonyítja« a theológiát.
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Hát itt a szerkesztő úr roppant nagy tévedésben van,
midőn az érettségi bizonyítványt legalább is egy emeletnyi
magasságban képzeli a tanítói oklevél fölött. Nincs biz az fölötte
egy párkány szélességgel sem ! Hisz az állam a tanítói oklevél
értékét a középiskolai érettségi bizonyítványokkal teljesen egyen
lőnek ismeri el és annak megszerzéséhez a tanítónövendékek
legalább annyi munkaerővel érnek el, mint a gimnáziumi tanu
lók; hiszen heti 38—40 kötelező órában csak tanulnak eleget?
Ne feledjük eí, hogy ha értékelő összehasonlítást akarunk tenni,
először is egységes összehasonlítási alapról kell gondoskodnunk.
S vájjon fedezhető-e fel ilyen alap egy szakiskola és egy közép
iskola között? De ha pl. a tanítóképzőnek és gimnáziumnak a
gyakorlati élet körében érvényesülő hatásait, ezeknek kiterjedt
ségét nézzük, talán nem is szorul az előbbi olyan alantas
helyre, mint a belőle kikerült tanító a fentebbi értékelések
szerint.
Azt pedig, hogy a tanítókból lett theológusok, akik Szlávik
dr., eperjesi akad. igazgató úr szerint Eperjesen az ifjúságnak
„savát“ képezik, hogy ezek lealacsonyítják a theológiát, nem
fogja elhinni a szeikesztő úrnak Veritáson kivül senki sem, mert
hiszen gyenge lábon állna theol. akadémiáink színvonala, ha
egy-két „stéber,“ vagy „nem kívánatos elem“ azt oly könnyen
le tudná alacsonyítani. Ha ez így volna, akkor minden iskolafajta
színvonala alacsony volna, hisz mindenütt vannak igazán nem
kívánatos elemek.
Ezek után már csak a következő pontokat bátorkodom ideíktatni :
1. A theol. akadémiákat ne zárjuk el azok elől, akik éhezik
és szomjuhozzák az igazságot, mert hiszen a gyertya nem arra
való, hogy véka alá rejtsük.
2. Ha valamit védeni akarunk, vigyázzunk, hogy szavaink
nak se szarvai, se körmei ne legyenek.
1. F.

Sass István Tarlózásához.
Nagyon örülök, hogy az Ev. Népiskolának előfizetője
vagyok. Így legalább amit a Közérdekből meg nem tudhattam,
megtudtam ebből. Megtudtam, hogy — a mire vártam is, —
az én viselkedésem a Pálfa leányházban ülésező Sióvidéki
Tanítóegyesülettel szemben nyilvánosan szóba került.
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Igen örülök annak is, hogy a kérdés megvitatását nem a
Sióvidéki Tanítóegyesület elnökének hegyezetlen, vagy talán
nagyon is hegyezett tollából olvashattam. Így legalább nekem
sem kell hegyezetlen, vagy nagyon is hegyezett tollal Írnom.
Hát itt jellemzésül a Sióvidéki Tanítóegyletnek, illetve az
Egylet elnökségének az ilyen kérdések nyilvánosságra hozatalá
ban követett eljárására nézve legyen szabad mindenekelőtt a
tolnabikácsi elhirhedett pohárköszöntőnél megállapodnom.
Fiatal soproni theológus koromban épen akkoriban kezd
tem az Ev. Népiskolát lapozgatni, mikoriban a bikácsi eset napi
renden volt. Ahogy ott előadva volt (ha jól emlékszem, HaLzer
elnök úr tollából), magam is tiszta szívből megbotránkoztam
rajta. Történt azután, hogy a Gondviselés engem is Tolnába,
Bikács szomszédságába küldött. S meggyőződtem arról, hogy a
Sióvidékí Tanítóegyletnek nincs egyetlenegy tagja, aki ne tudná,
hogy annak a pohárköszöntőnek egészen más volt a veleje;
nincs egyetlenegy tagja, aki ne vallaná, hogy az a bikácsi lel
kész a maga tökéletlen magyarságával nem mondott mást, mint
— röviden kifejezve, — ezt: gyűlölöm a tanítót, ha — csak
tanító , de becsülöm, ha egyúttal nevelő is.
S ezt a kisded békát fújta fel akkoriban az illető cikkíró
akkora ökörré, hogy az illető lelkész, ha jól emlékszem, nem is
tartotta érdemesnek a békává visszafejlesztő feleletet meg
adni rá.
Ezt azonban egyrészt csupán jellemzésül hoztam fel a Sió
vidéki Tanítóegylet vezetőségének erőszakolt érzékenységből
táplálkozó túlzó eljárására nézve; másrészt pedig felhoztam
azért, hogy végre mások is tudják meg a bikácsi eset mivoltát.
Nem azért hoztam tehát fel, mintha az én esetem hasonló volna
ehhez. Nem, kérem ; az én esetem — szerény véleményem sze
rint, — sokkal komolyabb. Szolgáljon ennek bizonyságáúl az is,
hogy szóvátételét vártam s érdemesnek tartom arra, hogy foglal
kozzam vele a tanítóság hivatalos lapjában.
Ismerjük a tényállási: a filiámban ülésező Egyesület meg
hívására azt feleltem, hogy a templomot átengedem szívesen,
de személyesen az ülésen részt nem vehetek. Megmondtam
őszintén azt is, hogy miért: azért, mert az Egyesületnek a lelké
szekkel szemben elfoglalt legutóbbi álláspontja azt számomra
lehetetlenné teszi.
Szeretném itt most megkérdezni az egyházmegye tanítóit
egyenként: tudják-e miről, miféle álláspontról van itt szó? Azért
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szeretném ezt megkérdezni, mert mikor ezt ami gyülekezetünk
tanítói előtt említettem — pedig egyikük a Sióvidéki Tanltóegylet
alelnöke, - nem tudtak a dologról.
Hát arról van kérem szó, hogy a tolna-baranya-somogyi
egyházmegye tanítósága Knábel Vilmos bonyhádi tanító előadá
sában egy javaslatot fogadott el és terjesztett fel a kerülethez,
melynek első pontjában azt kívánja, hogy a tanítók mentessenek
fel minden „lealázó gyámság“ alól, ami alatt eddig senyvedtek
és ma is senyvednek.
Méltóztatik ezt érteni? S ha igen, úgy nem méltóztatik erre
önkéntelenül fejet csóválni ? Én szeretem hinni, hogy minden
egészséges gondolkodású ember fejet csóvál erre.
Mert mit értett Knábel Vilmos és mit értett a javaslatot
elfogadó egyházmegyei tanítóság a „lealázó gyámság“ alatt ?
Három rendbeli felelelet hallottunk erre.
Felelt mindenekelőtt egy „Tanító“ cimű lap, midőn nagy
hejehujával üdvözölte az egyházmegye tanítóságát a papok ellen
irányúló eme bátor fellépéséért.
Felelt azután az Egyházkerületi Tanítóegyesület, midőn
megütközve jelentette ki, hogy ezzel az érthetetlen és meggondo
latlan felterjesztéssel egyet nem ért.
Felelt végül az egyházkerületi közgyűlés, midőn a felter
jesztés felett azzal a megjegyzéssel tért napirendre, hogy annak
jegyzőkönyvében nyomát hagyni nem tartja magához méltónak.
Két tekintélyes faktor és egy valamiféle*) lap valamiféle
szerkesztője érezte és gondolta tehát úgy, hogy a „lealázó
gyámság“ alatt más nem érthető, mint a lelkészek hivatalból
kötelezővé tett iskolaszéki elnöki ténykedése. S miután a tolnai
tanítóság részéről e hármas feleletre és értelmezésre semminemű
módosító magyarázat tudtommal napvilágot nem látott, ennél
fogva kénytelenek vagyunk leszögezni a szomorú tényt, hogy a
tolnai tanítóság egy jelzővel el nem látható módon (legenyhéb
ben a Kerületi Tanítóegyesület nyomán meggondolatlannak
nevezhetnők e módot) megtámadta a lelkészeket
A lelkész iskolaszéki ténykedése a tanítóságra nézve „lealázó
gyámság!“
Hát tessék most, kérem, ehhez elfogúlatlanúl hozzászólni I Mit
csináljon erre egy magamfajta pap? egy magamfajta,mondom, akiben
— őszinte sajnálatomra, — nincs meg az önmegtagadásnak az a nagy
egyet.

*) Ne kicsinyeljük le, kérem, azt a lapot se, ha nem is értünk vele
Szcrk,

542 —

lelki ereje, hogy az ilyen hántást egy napirendre téréssel elintézze
és zsebrevágja, mint ahogy azt a kerületi gyűlés megcselekedni
tudta? Elmenjen talán Pálfára, hogy ott ennek a tanítóságnak az
Összejövetelén imádkozzék ? Engedelmet kérek, de ne játszunk
az imával! Nem mindenütt és nem mindenkivel lehet imád
kozni. Elmenjen talán Pálfára, hogy ott ennek a tanítóságnak a
tanácskozásán részt vegyen ? Ki vágyakoznék részt venni egy
olyan tanácskozáson, ahol minden pillanatban készen kell néki
lenni arra, hogy ellene és életküldetésének egyik legszebb ága
zata ellen — legkönnyebben épen magának az elnöknek ajkáról,
— egy-egy röppentyű pukkan el ?
Nyugodt lélekkel mondhatom, — alkalom adtán már eddig
is megbizonyítottam s meg fogom bizonyítani ezután is, —
hogy a tanító és tanítói hivatás iránt nagyobb szeretetet és
becsülést senki nem hozott magával az iskolából az életbe s a
tanítók újabb igazságos törekvéseit senki nagyobb érdeklődéssel
és rokonszenvvel nem kisérte, mint én. De az ilyen bántalma
zásra Ielkészi mivoltomban elkészülve nem voltam s én a
magam részéről úgy a g y á m s á g, mint a le a l á z ó kitételt
egyformán ezennel visszautasítom Amit én, mint lelkész iskolai
ügyben részint hivatali kötelezettségből, részint ügybuzgalomból
és jóakaratból teszek vagy szólók, azt sem Knábel Vilmosnak,
sem Haiszer Henriknek, sem a tolnai tanítóság egyetlen tagjának
sincs joga sem Írott, sem meg nem Írott törvények szerint gyám
s á g n a k s még hozzá l e a l á z ó g y á m s á g n a k minősíteni!
S mig az ilyen beteg gondolkodásnak helye, az ilyen bántó kife
jezésnek kimondó nyelve és leíró tolla akad a tanítóság hivata
los összejövetelein, addig én részemről azokhoz közel állan
nem kívánok.
Több mondanivalóm voltaképen nincs is ezúttal. A tolnai
tanítóságnak a lelkészek iskolai hivatáskörével szemben elfoglalt
álláspontjáról, mint e l vi álláspontról alkalom adtán mondom el
a magamét. Most még csak annak a konstatalására szorítkozom,
hogy mióta az Ev. Népiskolát olvasom, azóta a Ielkészi és
tanítói kar közötti harmóniát megbontani törekvő kijelentésnek,
cikknek és miegyébnek 99*Va a tolnai, közelebb a sióvidéki
tanítóság köréből s még közelebb e tanítói egyesület elnökségé
nek udvaráról jelent meg e lap hasábjain.
Sárszentlőrinc.
B ohár L á sz ló
ev. lelkész,
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A tanítóság* és a patronázsmunka.
(Vége.)

Nem tehetem ez alkalommal, hogy a fiatalkorúak bűnözését
egyenként feltárjam, vagy tapasztalataimat elsoroljam, ez, messze
vezetne Annyi bizonyos, hogy ez a tanulmány szomorúan érde
kes és változatos, mint foglalkozás felemelő, de fárasztó.
Az a sok cselekmény, melyeknek minden individuumnál
más és más a rugója, sokszor valóságos lélektani problema elé
állítja a velők foglalkozót.
Egy vigasztaló és reményt keltő van a munkában, hogy a
fiatalkorúakkal való beható foglalkozás nem áldás nélküli munka,
mi a mellett is bizonyít, hogy a törvény mély gondolkodásból,
nemes érzelemből s faj szeretetből fakadt.
A patronázsnak pedig az a fő célja, hogy a nemes érzel
meket uralkodókká tegye a társadalomban, s hogy magát a tár
sadalmat avathassa segítő társává.
A mentő munka tulajdonképen nem más, mint pótlónevelés,
mit a szülők tudatlansága, gyermekeikkel való nem törődömsége
elmulasztott, vagy a fiatalkorúak könnyelműsége s meggondolat
lansága előmozdított.
A patronázs tagnak pedig az a feladata, mely magasztos
ságban minden feladatoknál evidensebb, hogy a javító nevelést
a fiatalkorúakkal való helyi érintkezés által erősítse, állandóvá
tegye, esetleg a fiatalkorúak további javító nevelésére a patronázsban vagy a bíróságnál javaslatot, indítványt tesz.
A mi bűnt a társadalom rossz példája, a rossz társaság
csalogatása, az utca, az Ínség és nyomor előidézett, azt most a
müveit társadalomnak kell öntudatos s lelkesült munkával kipó
tolni s a tehetséghez képest jóvá tenni.
Éhez a munkához azonban nem csak tudás; hanem szere
tet, türelem okos tapintat, bizalom keltés és lelkiismeretesség
szükséges. Aki ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelkezik,
vagy érzi, hogy nem tud leszállani a megtévelyedett ifjúhoz,
vagy az önmagáról megfelejtkezett s a sülyedés lejtőjére került
fiatal lányhoz, az a patronázs munkában többet árt, mint
használ.
Ide céloz a miniszteri rendelet, mikor a patronázs tevé
kenység főmunkatársaiúl a tanítással foglalkozó egyéneket hívja
fel, mint olyanokat, kik hivatásos nevelők, ami azonban nem
zárja ki azt, hogy más tudással, szívvel és intelligentiával biró
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ember is ne vállalhatna patronázs mnnkát, ki talán jobban is rá
ér, mint a kenyér után futkozó tanító.
Szoros értelemben véve a patronázs nem más, mint a jóté
konysági köröknek s a társadalomnak összeolvasztása egy nemes
munkában, mely a szegényt gyámolitja, az Ínséget csillapítja, a
szenvedőt türővé teszi, az elhagyatottat veszni nem hagyja, a
bünözüttet jó útra vezeti és a sülyedőt emberi színvonalra emelni
igyekszik.
Munka szeretetét ipar utáni vágyát kipuhatolván, annak
elhelyezésében közreműködik s rája időnként felügyeletet gyako
rol magaviseleté, szorgalma és törekvéséről meggyőződést szerez.
Mi tanítók kiknek sorsa a gyermek sorsával összeforrott,
kiknek jövőjére szeretettel párosult munkánk által életre kiható,
sokszor döntő befolyást gyakorlunk, a magunk helyzete legyen
bármilyen nyomasztó, a patronázs tevékenységtől félre nem
vonathatunk s el nem zárkózhatunk. — Úgy vagyok meggyő
ződve, hogy a patronázs munka a szociális közgazdasági műve
lés és anyagi áldozat mellett a s z e r e t e t munkája, a mi mű
ködésünknek élethivatásunknak pedig éltető eleme a szeretet s ha
ezt megtagadjuk, önmagunkat tagadjuk meg.
A fejlődő viszonyok azonban azt kívánják, hogy ebbeli
ténykedésünket ne csak az iskolában gyakoroljuk, hanem kivi
gyük az életbe, az utcára, a nyomor tanyájára, a bűn fészekbe
amihez az erkölcsi erőn kivül idő és pénz is kell, mi pedig
úgy érzem egyikkel sem rendelkezünk.
Környezet tanulmányt, amennyiben ezzel a gyermek bíró
ság hozzánk fordúl, a gyermek vagy ifjú jelenét, múltját családi
viszonyait, társaságát, a gyermek vagy ifjú szokásait — a való
ságnak megfelelőleg töltsünk ki.
A gyermek menhelyekről nevelésre kiadott gyermekekre
felügyeljünk s azoknak gondozását s alkalmaztatását figyelemmel
kisérjük.
A gyermek bíróságok által dorgálásra Ítélt iskolás gyerme
kek érdekében azok szüleivel összeköttetést tartsunk fenn és
ellenőrizzük.
A fiatalkorúak fogházából, javítóintézetekből és gyermekmenhelyekről feltételesen szabadságra bocsátott ifjaknak s lányok
nak felügyeletét vállaljuk s minden lehetőt elkövessünk, hogy
azok a társadalom hasznos tagjaivá legyenek.
Lujza porosz királyné úgy nyilatkozott egyszer. Ha a
világon jobb állapotok lesznek, csak jó emberek által lesznek.
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A tanítóság, mint a szeretet és jóság gyakorlati typusa
tehát be van állítva ebbe a miliőbe.
A gyermekvédő liga indexen levő tevékeny püspöke
pedig azt mondja „Ha az egyén ki ennek a kulturtársadalom*
nak nagy városaiban fésületlenül, rongyosan, éhesen kujtorog,
az szeretetet kiván, aki annak a nemzetnek falvaiban csak szé
gyent, gyalázatot merít és élvez, azaz szenved, az nem a mienk,
mert nem karoltuk fel őt, mert nem vezettük be abba a kultu
rális életbe, a melybe ő bele született, de valamiképen a viszo
nyok kegyetlenségénél fogva végre is száműzetett. Ezeknek haj
lamuk csak rombolásra vezet, mert akinek nem jut kenyér, nem
jut ház, nem szeretet, annak nincs közössége abban a társada
lomban, akinek nincs közössége velem érzésben az nem művel
azt, amiért én égek, élek és dolgozom.“
*

„Az ember, tehát mi tanítók is mint nemünk fajunk részese
élhetünk, mert ő adja létünket és életképességünk erejét és
jellemét.
Boldogságunk forrását csak fajunk nemesítésében talál
hatjuk.
Mi fajunkkal együtt emelkedünk vagy sülyedünk.
A társadalmi problémák megoldásában az azt felvirágoz
tató célok megvalósításában találhatjuk azt az egyedüli módot,
mellyel fajunk s ezzel saját földi létünk tökéletesebbé tételét
biztosíthatjuk.
A faj nemesítése a gyermek védelem és az ifjúság célirá
nyos vezetése nemzeti lélünk fejlődésének leghatalmasabb esz
köze, jövőnk boldogságának legegyenesebb útja.
De mig a magyar társodalom csak idegent lát a szegény
ben, a züllött és műveletlenben, mig a társodalom magasabb
rétegét a kulturátlan tömegen való könnyebb uralkodhatásnak
eszméje élteti és vezeti, mig a magyar társodalom számot tevő
eleme a válaszfalakat önként le nem rombolja, az ember neme
sítő és mentő szellemet a kor intő szavára magába nem szívja,
magát az anyagi segély mellett az erkölcsi munka-önzetlenül el
nem határozza: eddig a patronázs munka Írott malaszt marad,
— a fogházak javító intézetek a bűnözött ifjakkal és prostituált
lányokkal megtelnek, a törvény szellemében lefektetett gyökeres
javulás az óhajtatott eredmény a nemzetnemesítő s a társadal
mat átalakuló eszmék nagy kárára elmarad.
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Fel tehát tanítótársaim a munkára, a nagy nemzeti mun
kára, ha ideális buzgalmunk fizetésünk agyon rendezésével meg
rendült is, de meg nem szűnt. Ha mindjárt nem tartozunk is
az „Az Újság“ hasábjain cikkező — a megelégedéstől túltengő
tanítók közé — a ránk is váró feladattal szemben a passiv
rezistentia álláspontjára nem helyezkedhetünk.
Megvallom küzdöttem magammal, midőn helyzetünk nyo
morát is lekicsinyeltetésünk érzetét mint puritán igazságot bele
vegyítettem munkámba, de bele vegyítem reményemet is, mely
ezt a nagy nemzeti munkát végeredményében követni fogja és
jobbik érzésemre hallgatok mikor azt mondom : hogy a tanító
ságot mint a nevelésben alapvetőket akkor, amikor munkánkat
. további fejlődésében fenyegít a veszedelem, a patronázs munka
nem nélkülözheti s mi ez elől saját kárunk és ön megtagadá
sunk nélkül el nem zárkózhatunk.
Nem engedi ezt az a nimbus, mit félszázadon át nehéz
munkával szereztünk. Nem engedi azt a nélkülözésteljes jelen
és múltnak nyomorából kicsillámló hivatás szeretet.
Szürke valódi hatástalan nevünk, törekvés teli becsületes
munkánk s régi homálytalan hírünk mind, mind azt követeli azt
kívánja:
Tanítók! Előre!
Ne szüneteljen kérésünk jogos követelésünk addig, mig
fizetésünk, az objektiv egyenlőség elve szerint rendezve nem
lesz, de még kevésbbé szüneteljen a társadalom javára irányuló
tevékenységünk. Harcoljunk a jobb jövő reményében, de ne
sebezzük a mi jólétünk felől megtévesztett társadalmat, amely
ben élünk s amely a tanítóság szükséglete iránt nem érzé
ketlen.
Anyagi haladást ki lehet erőszakolni kemény egyetértéssel,
megmozdíthatatlan merevséggel, de a vezetést azok kezébe jut
tatja a jövő, akik működésükben, a közérdeket sohasem tévesz
tik szem elől, akik nem lankadnak el a társadalom nemesítésé
nek munkájában, nem fáradnak el az önzetlenségben.“
Menjünk tehát a társodalom rideg, sokszor érzéketlen
tömegébe, nemzet mentő munkára ébreszteni, halványuló idea
lizmusunk tüzével, nyomorunk teljes súlyával, neveljünk egész
séges szociális eszmékkel telített minket megértő, sorsunkat
átérző, munkánkat méltányolni tudó új generációt, lebegjen sze
münk előtt az Isten, haza, vallás, erkölcs és a becsületes munka.
Az iskolán kívüli kulturátlan tömeget vezessük minden lehető

— 547

eszközzel a józanság, a tiszta lelktiség és boldogulhatás üdítő
forrásához, akkor, amit meg nem hozott számunkra a szomorú
jelen, majd meghozza e korhadt társadalomnak romjain felépült
jobb s szebb reményekre jogosító jövő. Adja Isten, úgy legyen !
Kedves kartársaim addig se feledjétek a nagy költő szavait:
„Nekünk, míg a sír ránk nem lehel,
Mindig tűrnünk és remélnünk kell !“
Győr.

Borsoay János.
ev. tanító.

Észrevételek a népiskolai I. és II. számú
statisztikai táblázatokra.
Különös figyelmébe ajánlva az egyházmegyei elnökségek
nek’, iskolavizsgáló lelkészeknek s tanítóknak.
Az 1913. évi egyházk. gyűl. jegyzőkönyvének 223. pontja
(93. lap) arra utasította a kerül, népiskolai bizottság elnökségét,
„hogy a népiskolai ügyekre vonatkozó kerületi határozatok
végrehajtására az egyházm. elnökségek figyelmét hívja föl.“
Ezen utasításnak kívánok eleget tenni röviden az aláb
biakban.
A közkézen forgó statiszt. táblázatok negyven éve vannak
használatban s bár azok pontos betöltésére vonatkozólag több
Ízben kértek az iskolavizsgálók s adtak is a hivatott rovatmagya
rázók utasításokat: mégis — ép a legutóbbi közgyűléssel kap
csolatban — egyik egyházmegye nemcsak világos újabb utasí
tást, hanem betöltött mintalapot is kér a stat. táblázatok helyes
kezelésére.
Mit bizonyít ez ? Azt, hogy a statiszt. táblázatok rovatai,
feliratai s beosztásai helytelenek. Többféle magyarázatot enged
nek meg s ennélfogva megbízhatatlanok.
Javításra, reformokra tehát égetően szükség van e téren,
ha — a statisztika hitelességére egyáltalán építeni akarunk.
Már az iskolák s tanítók megváltozott viszonya is, az állam
mal szemben, múlhatlanúl szükségessé teszi a stat. táblázatok
gyökeres revideálását. Hiszen az iskolákra s tanítókra vonatkozó-
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lag épen a legutóbbi években messze kiható törvények s refor
mok léptek életbe, amikről a stat. táblázatok ezideig semmit sem
tudnak, holott cimek, rovatok szűntek meg s helyűkbe új cimek
s rovatok kellenek.
Hogy a fenforgó kérdésekbe némi világosságot öntsünk,
leghelyesebb lesz sorra vennünk a statisztikai táblázatok rovatait.
Első sorban tehát vegyük az I. számú statisztikai táblázat
rovatait.
Itt mindenekelőtt nagy konfúziót okoz mindjárt a 3 —11
rovatok fölirata : Tanköteles gyermek volt,“ — mert nem tudjuk,
hogy minden gyermeket föl kell-e vennünk (tehát a más vallásút
is) aki iskolánkba bejár, vagy csak a saját felekezetbeli tanköte
leseinket? Hogy azonban csak ez utóbbiakról (saját felekezetű
gyermekeinkről) van szó, kitűnik a 12—17 rovatok fölirásából,
a hol *a más vallása gyermekek kivételével« megszorítás ol
vasható.
Ugyde miközünk nekünk a más vallásuakhoz, mikor a
magunk gyermekeit akarjuk számon venni ? A más vallásuakról
majd alább a 42—44 rovatok alatt számolunk el.
Azért a 3— 11 rovatok fölirata akkor lesz világos, ha így
helyesbítjük: »Evangélikus tanköteles gyermek volt.* Akkor a
12— 17 rovatokban el kell hagyni
mert fölösleges s rend
zavaró — azt a magyarázatot: . a más vallásu gyermekek kivé
telével“ — mert ezekről itt nincs szó. Szóval itt a 3—38 rova
tok alatt kizárólag a saját gyermekeinket kell értenünk, kik közé
más vallásút ne keverjünk.
Egészen fölösleges s ok nélkül komplikálja a kimutatást a
39—41 rovat: „más ev. egyházközségbeli tanuló.“ Hiszen ezek
az ev. tankötelesek rovatába 3— 11 úgy is föl vannak véve; ott
pedig nincsenek — nem lehetnek — fölvéve, „ .ahová valók, a
honnan jöttek, mert minden tankötelest ott vesznek föl, ahol
iskolába járni szándékozik, ahol találják. Ezzel tehát ne bonyo
lítsuk a helyzetet: 39—41 maradjon el egészen.
„A helybeli elemi iskolába járt“ cim alatt maradjon meg
csupán — s itt van helyén egyedül — a 42—44 rovat: a m ás
v a l l á s ú t a n u l ó k kimutatása.
A 45—46 rovatokat részemről mellőzném teljesen, azért
mert itt a legmesszebb menő magyarázatoknak van hely en
gedve, amiket nem ellenőrizhet senki s így a dolog érdemére
nem mérvadók.
Ellenben a 47—48. rovatokat ki kell bővíteni egy 9 hónapos
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rubrikával, mivel köztudomás szerint Dunántúl legtöbb helyen
szeptember május = 9 hónap a szorgalmi idő.
Áttérve a II. sz. stat. táblázatra, itt:
1 . A 6 . rovat alatt, segédtanító alatt csak a kisegítő tanító
értendő (p. o. katonai szolgálat vagy huzamosabb betegség
esetében), miután újabb törvényeink értelmében a tanítók mind
„rendesek,“ vagyis önállók, egymástól függetlenek.
2 . Igen fontosak itt a födözet rovatai, ahol a legtöbb
félreértés fordul elő.
A födözetet 5 főrovat szolgáltatja. az egyházi-, állami-,
kö zségibeiratási-, s egyéb — hozzájárulás, illetve segély.
Alrovatok: Egyházi hozzájárulás: 23., 24. és egy új rovat
ezzel a fölirattal : iskolai adó, amelybe a hivek iskolafentartási
adója jön. Ez egyik legfőbb födpzeti tétel s épen ennek nincs
eddig rovata. S végül a 26. egyh. segély, amiben gyámintézeti
s hasonló segélyek foglalnak helyet. Mert ez mind egyházi
hozzájárulás. Természetes, hogy amig a II. stat. táblázat ily
módon nem lesz átalakítva, addig úgy a hivek iskolai adója,
mint minden egyházi támogatás — az egyházi segély rovatába
vonandó össze.
Az állami hozzájárulás vagy segély 28 rovat alá tartozik min
den, ami az államtól jön: fizetéskiegészítés, illetve korpótlék (mert
az osztályokba sorozás valósággal ugyanaz) tandíjkárpótlás, akár a
tanítónak, akár a gyülekezetnek jár s más egyéb.
A községi segély értelmezése maradhat, ami volt.
A beiratási díj, a 25. rovat (tandíj) helyébe lép, mert a
tandíj megszűnt.
Az egyéb segély rovata alatt a rendkívüli segélyezések:
adományok, jótékonyság, ajándékok stb. csoportosítandók.
Megjegyzendőnek tartom, hogy a födözet alrovatai egyenkint a 30, rovat összegével pontosan egyezzenek.
3. A kiadás 31. rovatába az esetben, ha a fizetéskiegé
szítési államsegély, tandíjkárpótlás stb. előbb az iskola pénz
tárába foly be s onnan fizettetik ki a tanítónak — amint az ren
des számvételnél máskép alig képzelhető, habár közvetlenü
veszi is kézhez a tanító állami járulékait — fölveendő minden
állami hozzájárulás, mint a födözet 28. rovata alatt.
A 36. rovat összefügg legtöbb esetben a födözet 29. rova
tával, ami figyelembe veendő.
S végül a 31—36. rovatoknak egyenként a 37. rovat öszszegével egyezni kell.
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De nem kell feltétlenül egyezni — ami szinte képtelenség
is — a fődözet összegének a kiadások összegével, amint azt a
legtöbb kimutatás ki szokta erőszakolni.
Ha a stat. táblázatoktól megbízható s világos adatokat
várunk szerény nézetem szerint ezeket a reformokat végre kell
hajtanunk.
Ide céloz az 1913. évi egyházker. gyűlés jkvének 222. pontja,
mely a stat. táblázatok módosítására vonatkozó javaslatok beter
jesztésére az egyházmegyei lelkész — s tanítóegyesületeket
fölhívja.
Egyelőre azonban, míg a javaslatok figyelembevételével új
stat. ivek készülnének, az egyházker. népisk. bizotts. fölkéri az
iskolavizsgáló bizottságokat, hogy a még közkézen forgó stat.
táblázatok kiköltésénél szíveskedjenek figyelmükre méltatni az
1912. évi egyházker. gyűlés jkvének 229. pontját ( i 13. lap) s a
föntebb körvonalozott javaslatoknak — a használatban levő stat.
ivek keretén belül — keresztül vihető módosítását. — Észrevé
teleiket, illetve módosító javaslataikat pedig terjesszék föl 1914.
augusztus 1-ig a népisk. bizottsághoz.
Farkas Mihály
egyházker. népisk. hizotts. elnök.

Báró Eötvös József emlékezete*)
Szokásban van a herrnhutiaknál, hogy az év egyik napján
bús harangzúgás mellett gyászdalokat énekelve, négyes sor
ban kivonúlnak a temetőbe : temetnek. Képzeletben újból elte
metik kedves halottaikat, hogy az emlékezet őrtüzénél boldogító
érzés hassa át szívókét.
A magyar tanítóságnak is van egy napja, Eötvös emléké
nek szánt ünnepe, melyen felekezeti különbség nélkül éleszti
méltó kegyelettel a megemlékezés őrtüzét s fenkölt lélekkel,
emelkedett szívvel ád kifejezést tisztelettel párosult szeretetének.
A szabadság és művelődés iránti izzó lelkesedés emberét vesz
tette el a tanítóság Eötvösben, a magyar tanítók tanítójában, a
nemzet nagy tanító mesterében. De nem a veszteségét meg*) Szerző felolvasta a nyíregyházi járásköri tanítógyűlésen.

Szerk.

551

siratni száll évről-évre a tanítóság képzelete az ercsii temetőbe,
hanem a nemes hevülethez gyujtóanyagot, a tettvágyakhoz erőt,
a csalódásokhoz vigaszt szerezni, hogy újult erővel haladhasson
előre, mindig utána, a magasba fölfelé.
A szabadságszeretet legszentebb érzésével lépett Eötvös a
haza oltárához, ezt vitte a küzdőtérre, ezzel lépett a küzdők
legelső helyére. Az ő inspirációjára születtek a halhatatlan tettek,
ő volt a kezdeményező, majdan a nagyszenvedő, a nemzet
nagy fájdalmának hordozója egyaránt. Eötvös eszméi, reményei
nek vesztével együtt változtak ; változtak eszméinek végrehajtói
is, csak a tépelődés és a nagy szeretet maradt változatlan. A
szeretet őrzi eszméit, gondolatait is, mely utóbbiak jó részben
elavultak, csak a bennök végigömlő szeretet zománca tartja fenn
és adja át a jövőnek. E szeretet munkáját nézem Eötvös szel
lemi hagyatékában, melyet annyi sóhaj és szent aggodalom
között gyűjtött, mig örökségül reánk néptanítókra hagyta, hogy
azt a nép és haza javára értékesítsük. Nézzük Eötvöst mint
emelkedett szivü és lelkű embert.
.
Eötvös korán felismerte az emberi szív lényegét, az emberszeretetet, mely átölelve tartotta lelkében a testvériség, egyenlőség
eszmélt, enyhítette honfiúi fájdalmát.
Mily csodás jelenség, hogy a legkonzervativebb családbó
származó Eötvös aristokrata létére a demokrácia elveiért küz
dött, a nép ’fájdalom-kiáltására ő hívta fel az intéző körök
figyelmét, ő tolmácsolta a fájdalmas panaszokat, ő kérte a nép
jogokat, ő mutatott rá eszméinek inspirációja alatt irt műveiben,
hogy a feudális Magyarország romjain épülhet fel a müveit,
a boldogabb, az új Magyarország. Mindaz nem csak szeretet, de
n e m e s t e t t is volt Eötvöstől, mert ezzel szolgálta hazáját és
a szent ügyet egyaránt.
Az aristokrata család sarja maga panaszolja, hogy rossz
néven veszik sokan azt, hogy az aristokratákat, mely körben
született, nem tiszteli, nem rokonszenvez velők. De Eötvöst, ki
anyja intő szózatára, csak abban a gondolatban hitt, melynek
szíve nem mondott ellent, nem bárói rangja, szíve emelte fel
arra a magaslatra, hol tágúlt a látóhatár, honnan meglátja min
denki azt, hogy az embeii életben kire mily misszió vár. Maga
Eötvös irta azt, hogy a legmagasabban az áll, ki legtöbbet
szeret. E magaslatról látta a kunyhó mélységét, e magaslatra
akarta emelni ennek lakóit, hogy tűnjenek el a gyémántok, címerek
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s „egy é r z e m é n y n e k l á n g i b a n “ dobogjanak a szívek,
legyen az életben meg az egyenlőség nem pedig mikor rögre
rög hull „ e gy s í r n a k m é l y i b e n . “
Eötvös a demokrácia eszméitől megszállatva irta a Fal uj e g y z ő j é - t , Ma g y a r o r s z á g 1514-ben cimű regényét, a kivált
ságok, az igazságtalanságok megszüntetésére, a szabadság, egyenlő
ség, testvériség eszméin épült új Magyarország felépítésére. Eötvös
nél a költészet nem a hangulat szüleménye, nem játékszer a
lant a kezében, hanem az emberi szív fenséges kötlészetének,
az ember szeretetnek remeke. Müvei a XlX-ik század eszméinek,
érdekeinek hordozói, e században élők szenvédéseinek vissz
hangja, a lelki világnak hű tükre, mely örök becsét biztosítja
mindaddig, mig él nemzet e hazán.
Eötvös müveiben nemcsak a leigázott társadalom panasza
jön kifejezésre, hanem az elhagyott gyermekeké is, mely panasz
megérlelte a magyar kultúra gondolatát, alapjainak lerakását,
majdan későbben az elhagyott gyermekek felkarolását.
A reform-gondolatok sorsa, hogy idő, sokszor hosszú idő
kell az érleléshez. A p á c a i C s e r i J á n o s 290 évvel Eötvös
minisztersége előtt e szavakkal fordúlt az ország nagyjaihoz.
I d e j e f ö l é b r e d n e d te á l mo s h á l y o g o s s z e mű
ma g y a r . Ál l í t s i s k o l á k a t ! Eötvösig ez pusztába kiáltó
szózat volt. Eötvöstől napjainkig nélkülözzük a népiskolában az
egységes irányt, a nemzeti nevelést s ezrek nélkülözik a kultúrát,
holott a m ü v e 1 t s é g b e 1i v á l a s z f a l a k l e r o m b o l á s a a
l e g n e m e s e b b r a d i k á l i s e s z k ö z a t á r s a d a l mi o s z 
t ál yok közöt t fennál l ó vál aszf al ak r o mb a d ö n t é sér e. Ez volt Eötvös vezető gondolata, irányítója, cselekedeté
nek, programmjának egyik pontja, kell tehát hogy mi is hasonló
kép gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk, ha szellemi
hagyatékára méltók akarunk lenni. Eötvös iskolát adott a nem
zetnek, mi az iskolának lelket adjunk, a a l é l e k b e t ü z e t
vigyünk . . . .

A prófétai szeretet, Krisztus a gyermekbarát szólal m eg :
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el
őket . . . az 1868. évi XXXVIII. t.-c.-ben, mely felfogja szerető
karjával a múlt század elhagyott gyermekeit. E szeretet szólal
meg „A m e g f a g y o t t g y e r m e k “ cimü versében, mely
bizonyára sok nemes szív érző húrjait hozta rezgésbe, míg a
szeretet létrehozta a gyermekvédelmet, mely nem hagyja a gyer^
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mek kínjait az anya sirdombján megfagyni e kérdéssel és megokolással :
Me l l é d t e m e t v e én is itt
Mi é r t n e m n y u g h a t o m ?
S z e g é n y és e l h a g y o t t v a g y o k .
Az idő homokóráján gyorsan pereg le a szem, Eötvös
születésének százados évfordulóját ünnepli a tanítóság, míg
fáradságos küzdésének, diadalainak félszázados fordulója a kü
szöbön áll s Eötvös eszméinek jórésze még is érintetlen, a köz
tudatba nem mentek át, nem helyezkedhettek el, nincs az
Eötvös lerakta kultúr alap tovább építve, nincs Eötvös hibája
tévedése jóvá téve.
Eszméi, gondolatai csak a tanítóság körében hódítanak,
törvényeit — úgy látszik — csak ezek értik meg.
Eötvös kultuszának áldozott a tanítóság a Péterfy Sándor
által létesített Eötvösalap és ennek kultusz intézményei által. E
kettőt: Eötvöst és Péterfyt .megérteni annyi, mint a béke s a
szeretet és a haladás útjára térni De, aki haladni akar — Eötvös
szerint — annak e g y a r á n y b a n kell előre törekedni. Nem a
tehetség, nem is az erős iparkodás, hanem inkább a k ö v e t 
k e z e t e s s é g hiányának tulajdonítható, hogy távolabb fekvő
célok oly ritkán éretnek el.
A magyar tanítóság kötelessége Eötvös eszméit, gondolatait
hirdetni és terjeszteni, hogy a külvilágban általánosúljanak, tör
vényei népszerűek legyenek, hazájának és nemzetének szentelt
munkás élete példáúl szolgáljon minden magyar előtt, foglalja
nevét áldó imádságba a nép, melyért egykoron szíve vérzett,
szíve fájt.
Mitőlünk szerény és szegény iskolamesterektől, kik a pró
féciái ihlettel mondott szavai szerint észrevettük munkásságának
eredményét, észrevettük, hogy érdekünkben és a jövő érde
kébe dolgozott, emlékjelül, eszméinek győzedelmét, a dalt és a
könnyet kéri eme szavakkal: „Eszméim győzedelme legyen
emlékjelem . . . . Zengjétek el a legszebb dalt néma han
tomon . . . És sírjatok egy könnyet barátotok felett '...........
Megérdemli Eötvös, a magyar tanítók tanítója, a békés alkotások
által eszméi győzelmét, megérdemli a haza és a nemzet sorsáért
annyit és annyiszor aggódó nemes lélek a honfiúi szívből fakadó
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legszebb magyar dalt, mert költő volt, megérdemli a könnyet»
mert a magyar népet rajongásig szerette.
Haladjunk Eötvös nyomán, az emberszeretet és a művelő
dés utain, melyre újból figyelmeztet minket a költő eme
szavakkal:
„ S z e r e s s ü k e g y m á s t és l e g y ü n k mű v e l t e k ,
T e g y ü k n a g g y á a l el ket ,
És mí g v i l á g ál l , n e m l e s z s o h a v é g ü n k . “
Stoll Ernő.

T Á X (j JL
Búcsú a M úzsától.
Búcsút mondok a költészet
Múzsájának örökre.
Csókját nem, csak mosolygását
Vihetem el örökbe.
Csak mosolya jutott nékem,
Csókjával mást illetett;
Mosolyával is beértem,
Ez is adott ihletet.

Hol lantomat dalra készté
Hit, szerelem és haza,
Hol éltemnek szép tavasz volt
Egyedüli évszaka.
Az ott nyiló sok rózsának
Nem volt szúró tövise,
Lelkem édes boldogságát
Nem zavarta semmi se.

Búcsút mondok berkeinek,
Ahol annyit álmodtam,
Hol a rideg valóságtól
Lelkemet kiváltottam.
Ahol boldog önfeledten
Nem láttam csak kék eget,
Ahol lelkem hinni tudott
És soha sem kétkedett.

Költészetnek szép Múzsája,
Berkeidből távozom ;
Mosolyodért legkedvesebb
Emlékműnél áldozom. —
Érintetlen lantom húrja,
Ha elszakad s hant takar:
Tán jeltelen sirom fölött
Zengjen szerény, méla dal.
Alm ási Brúnó,
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Igyggftleti

él e t .

A szombathely-vidéki ev. tanítók őszi gyűléséről.
A vasi közép ág. htv. evang. egyházmegyei tanítóegyesület
szombathely-vidéki köre nov. 6 -án Terestyénfán tartotta őszi
gyűlését. A kör tagjain kivül, mint vendégek jelen voltak Felsőbiiki Nagy Pál, Ajkay Elemér, Szigethy Sándor földbirtokosok,
továbbá Zongor Béla uraiújfalui, Varga József sárvári lelkészek,
Németh Márton, Sass József nyugalmazott tanítók, Molnár Sándor
répceszemerei tanító, a soproni alsó egyházm. tan. egyesület
képviseletében és több gyülekezeti tag.
1. Németh Béla helybeli tagtárs tartott tanulságos gyakor
lati előadást. Tanításának tárgya volt: V—VI. oszt kátéból:
mikor és hol kell imádkozni; I. oszt. az 5 ismertetése ; IV. oszt.
az összevont mondat; V—VI. oszt. Bocskay szabadságharca.
A sikerült tanításért köszönetét szavazott a közgyűlés.
Elbocsáttatván a gyermekek Horecky Gyula elnök üdvö
zölte a megjelent vendégeket, a gyűlést megnyitotta s a jegyző
könyv hitelesítésére felkérte Széles Gyula és Róth Kálmán tag
osakat.
Napirend előtt Zongor Béla uraiújfalui lelkész ékes szavak
kal köszöntette a gyűlést, örömének adva kifejezést, hogy gyüle
kezetében megjelentünk. Meleg elismeréssel méltatta a tanítók
működését s Isten áldását kérte a kör munkájára.
Horeczky Gyula olvasta fel azután elnöki jelentését, mely
nek első pontjában Eötvös József báró és Péterfy Sándor emlé
kének adózott mély kegyelettel.*)
Majd a fizetésrendezés végbement tényéről emlékezett meg,
kívánatosnak jelezvén azt, hogy tanítói karunk a nyugdíjrevizió
kérdésével foglalkozzék a legközelebbi időben.
Bejelenti, hogy Nt. Kund Samu esperes úr súlyos beteg
ségben szenved s azon óhajának ad kifejezést, amiben a kör is
osztozik, hogy a gondviselés mielőbb adja vissza előbbi
egészségét.
A tartalmas és szép elnöki jelentésért hálás köszönetét
szavazott a kör.
A múlt évi gyűlés jegyzőkönyve felolvasottnak vétetett.
A körlelkészi jelentéseket Esperes úr megküldte körünknek,
*) Utóbbi megemlékezést jövő számunkban közöljük,

(Szerk),
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melyek a legnagyobb elismeréssel szólnak a tanítók végzett
munkájáról.
A nyári egyházkerületi közgyűlés magáévá tette az egyház
kerületi tanítóegyesület azon javaslatát, hogy egyházunk érdeké
ben oda kell törekednünk, hogy a népiskolai 6 -ik oszt. növen
dékeink záró vizsgájához a vallás és közokt. miniszter által
ellenőrzés céljából kinevezendő felügyelők oly evang. vallású
tanítók közül neveztessenek ki, akik mindenképen kiérdemelték
kartársaik s egyházi hatóságaik bizalmát. Ebből kifolyólag Püspök
úr felkérte Esperes urat, hogy közölje vele iskolavizsgálati
körönként azok neveit, kiket felterjesz ésre ajánl Esperes úr
nem kívánt élni ajánlási jogával, hanem áttette az ügyet a tanítói
körökhöz. A mi körünk felterjesztésre ajánlotta Horeczky Gyula
és Nagy Bálint kartársakat.
Horeczky Gyula elnök ismertette s ajánlotta megszerzésre
Gáti Barnáné budapesti áll. tanítónő: Autóanalitikus számtani
vezérkönyvét.
Novák Gyula a zsedényi leányegyház új tanítója lelkes,
tettvágytól duzzadó beszédben mutatta be magát s kérte az
egyesület tagjává való felvételét.
A jövő őszi gyűlést szeretett elnökünk falujában, Csánigon
szándékozunk megtartani, ha az Isten éltet bennünket.
Badics Adám.

V egyesek
Értesítés. A Magyar Tanítók Otthona igazgatósága tiszte
lettel értesíti vidéki tagtársainkat és kartársainkat, hogy az Ott
honban (Budapest, IX. kér. Kinizsy-utca 16. sz. alatt) létesített
vendégszobák ismét rendelkezésre állanak. A nyári építkezés
alkalmával a szobákat megnagyobbítottuk és újonnan berendez
tük. A szobaárakat teljesen önköltségi áron számítjuk. A szobák
ára tagoknak: egy személy 2 kor 50 fill., 2 személy 4 kor.
50 fill. Nem tagoknak : egy személy 3 kor. 50 fill., két személy
6 kor. A szobaárakban a világítás és kiszolgálás bennfoglaltatikFűtésért szobánkint egy napra 1 kor. fizetendő. A Magyar Tanítók
Otthona nevében, Budapesten, 1913. nov. hó 19-én L e v i c z k y
A l a d á r s. k. h. elnök,
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Tanító választások. A lévai ev. egyházközség egyhangúlag
B a u e r H e n r i k nagyhajmási tanítót választotta meg tanítójává.
— A budapesti ev. egyház az újonnan szervezett hitoktató-tanítói
állásra E n g i s c h G y ö r g y rozsnyói kántor-hitoktatót válasz
totta meg.
Pedagógiai filmgyár. A „Magyar Tanítók Otthona“ a kine
matográfiának a tanítás céljaira felhasználása céljából filmgyárat
létesített, melyben oly felvételeket készítenek nagy mennyiségben,
melyek tárgyukat az iskolák tanítási anyagából merítik. A felvé
telek eszközlésére országos jJlegű pedagógiai bizottság alakúit,
pedagógusokból, Írókból s művészekből; e bizottság jelöli ki a
felvételek anyagát Írja és Íratja a szöveget és utasításokat. Nagy
szerencséje a vállalatnak, hogy H o p p F e r e n c , a hires gyűjtő
és orientalista, világhírű muzenmát felvételek eszközlésére a
bizottság rendelkezésére bocsátotta. Kelet csodálatos világa nyí
lik meg ezzel az ifjúság előtt. — Mindenesetre nagy és szép
az a perspektíva, mely a kinematografiai előadások ilyen rende
zésével az iskolai oktatás és a felnőttek oktatása terén elénk
tárúl ?
Lapunk kedvezménye. Lapunk minden olvasója a *Háztartás-U, a magyar asszonyok 20 év óta fennálló szakszerű lap
ját, évi 12 korona előfizetési ár helyett 10. — koronáért, félévi
6 korona előfizetési ár helyett 5.— koronáért, negyedévi 3 korona
előfizetési ár helyett 2.50 koronáért kapja.
Külön kedvezményül mindazon olvasóink, akik legalább
félévre fizetnek elő a „Háztartásira, minden ráfizetés nélkül,
ingyen és bérmentve megkapják a »Háztartás Könyvtára« most
megjelent pompás húsz kötetét. — A „Háztatás“ mindent felölel,
ami az asszonyt érdekli. Divat, Kézimunka, Hasznos tudnivalók,
Gyermekszoba, Kertészet, Egészség, Szépség, Falusi Major stb.
stb. rovatai megfigyelésre méltó ezernyi tanácsokkal szolgálnak,
Konyha rovata pedig rendkívül sok kipróbált ételreceptet tar
talmaz. A Kürthy Emilné szerkesztésében kiváló gonddal szer
kesztett dústartalmú illusztrált folyóirat havonta háromszor jelenik
meg. Ingyenes mutatványszámot kívánatra készséggel küld a
„Háztartás“ kiadóhivatala, Budapest, II., Margit-körút. 5B. — Az
előfizetések a „HÁZTARTÁS“ kiadóhivatalába küldendők, hivat
kozással arra, hogy a felhívást lapunkban olvasta.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON
1 7 7 -7 7 .

1 lite r Fónagy-féle dlistless 8 ^ m. K 1.—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—
1 d tra b piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b resztetekben.
U tasítások kívánatra bérm entve
detnek.

megkül-

Fonagy-féle dustíess-gyá-,
ERDŐS JÓZSEF ÉS TÁRSA Sziv-Utca 26/e
Orgona- és liarmoninmgyár.
Gőzeró'hajtás és saját villamos világítással berendezve.

Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók
R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
ÁLÁPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül
számtalan kitüntetés és elismerés.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái)
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.
Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok miuden
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra
küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivóIégrendszerü

H Á R M O N I UMOI CAT
valamint európai rendszer szerint
■ legolcsób b an szállít
~

P A J K R

R E Z S Ő

és X S A

BUDAPEST,
X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos li arm on lum ok m in d k é t re n d s z e r s z e r i n t és min den na gysá gban ponto s orgonam é re te kkel te mplom ok, sze mináriu mok ré s z é re és m in t gyakorló orgonák. -<=*—-

T anerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinokról).
Alapittatott: 1867. évben.

ANQSTEE

J. és F I A

orgona- és harmoníum-gyár
PÉCSETT,
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
le g tö k életeseb b kivitelben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítésekét olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

Mbitatványszdm ingyen!

Í'JÓ
V
A
J
T
Á
S
a leg k ed v eseb b képes gyermeklap.

M utatványszám ingyen]

XXV. évfolyam.

2 4 . szám.

SOPRON, 1913. december hó.

VANGELIKDS NÉPISKOLA.
Az

Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.
ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi ré szé t ill e tő
közlemények, v a la m in t az
előfizetési és h i r d e t é s i dijak
a s z e r k e s z tő i é ih e z ^Sopron)
küldendők.

Felelős szerkesztő és Hiaúá:
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik m in den hó elején
és közepén.
Előfizetési á r a : egész évre
8 koro na, félévre 4 k o ro n a ,
negyedév re 2 korona.

Já ra tla n utakon.*)
Irta:

Meskó Károly.

A mai élet legsebesebb sodró folyamai a fölszabadulásért
való harcok. Ahogy az új gazdasági élet felkavart mindent, ami
régi, megkoptatott mindent, ami tiszteletre méltó, ahogy respec
tus nélkül fizetett munkává tette nem csak a lakatos és az asz
talos, hanem a tudás, művész és lateiner munkáját is, ahogy
megbontott évezredes hagyományokat, ahogy kételkedővé tette
az embereket a sirontúli világ, falánkká és harcosokká a földi
világ dolgaiban, úgy bontotta meg a régi tekintélyeket is — új
tekintéllyé téve a m u n k á t !
Munka! Ennek a szónak elgondolása is lázba hozza a ma
emberét. Gépek dübörgését, vonatok zúgását hallja, fülébeni
cseng ezernyi ember lihegése, képzelete elővarázsolja a szellem
munkások Íróasztal mellett görnyedő változatos képét. S ez a
munka mind egy Ösztőnszerü indításra zúg, dübörög, tombol
alkot — s ez a létért való küzdelem. Lépten-nyomon a rideg
egoizmus veti föl fejét. A közért való önzetlen munkálkodásnak
mindig kevesebb és kevesebb harcosa akad.
Egy hivatás az, mely még a mai materiálista korban is
ideális, nemes munkát végez — s ez a t a n í t ó i h i v a t á s .
Értem itt nemcsak a szükebb értelemben vett tanítói pályát, ha
nem mind azt a hivatást, mely az ember neveléséért, műveléséért
küzd, fárad.
És ép ezt a hivatást becsülik meg legkevésbbé. A rang
előtt fejet hajt, a pénz hatalma előtt meghajliik, a cim előtt
*) Ezt a nagyon időszerű, s a szóban forgó kérdést oly szépen tárgyaló
cikket szerző engedőimével a dunáninneni ev. egyházkerületi „Tanítók Szavá*ból vettük át. Szerk.
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meggörnyed a legtöbb ember. De azt, aki gyermekét tanítja, a
megélhetésre, az erkölcsösségre neveli, ósdi szokáselvek alapján,
nem sokra becsüli.
Ezzel a múltból áthozott elvvel szakítanunk kell le g fő 
k é p e n n e k ü n k l e l k é s z e k n e k , Intő például állanak előt
tünk a Franciaországban a közel múltban történtek. Ha most
meg nem ragadja a protestáns papság az alkalmat rövid időn
beiül kisiklik kezéből a nép vezetése. Közel állunk mi is isko
láink államosításához. Az a gárda, melynek a múltban annyi
nehéz küzdelmet kellett vívnia, s a mely különösen 40 esztendő
óta oly erősen fejlődik, ha magunkhoz nem kötjük erős erkölcsi
kötéiékkel, ellenünk áll a jövőben. Nagyobb veszedelmet el sem
képzelhetünk, mint az egyház és iskola egymás elleni harcát. Az
a kultúrát terjesztő egyház, mely a múltban az iskolával párhu
zamosan haladt, a jövőben kell, hogy az i s k o l á v a l megé r t ő l e g e g y ü t t m ű k ö d j é k . A nevelés társadalmi fel
adattá vált, s ennek legnagyobbrészt nehéz körülmények között
működő munkásait a társadalom meg is becsüli. Csak épen
a vele együtt működő lelkészi kar, a munkatárs ne be
csülné meg ?
A nevelés a pusztán családi életből az óvoda, az iskola
nyilvánosságába került, a jövő nemzedék, fiaink, leányaink s
velük az egyház sorsa az i s k o l a n i v e a u j á v a l á l l 
va g y esi k.
Oda kell törekednünk, hogy kölcsönös megbecsülésben,
megértéssel munkálkodjék a pap és a tanító, nehogy kiélesedjék
az ellentét az egyház és iskola között. Célunk egy — hogy
ellentállóbb, az életküzdelemre edzettebb, lelkileg nemesebb,
gondolkodásban következetesebb, tágabb látókörű, erkölcsi
érzésben mélyebb nemzedéket toljunk a harcvonalba. Ha pedig
a cél annyira egy alapon nyugszik, hogy egymástól el nem
választható, a célt megtestesítő, képviselő egyéneknek is együtt
keli érezniük!
Tőlünk munkájok megbecsülését, a személyes érintkezés
ben együttérzést, óhajaikban a megértést kívánják a t a n í t ó k .
Óhajuknak szivesen tehetünk eleget, mert hogy mi magunk is
t a n í t ó k v a g y u n k . A most megindult mozgalomban ne
hagyjuk magukra munkatársainkat, hanem egy értelemmel, min
den fokon döngessük a j o g t a l a n s á g , elavult előítélet kapuit
és vívjuk ki számukra az é r v é n y e s ü l é s t , a munkájuk t i s z 
t eletét, me g b e c s ü l é s é t .
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Lelkésztársaim! Ne legyen pusztában elhangzó szó l e l k i 
i s m e r e t ű n k buzdító szava! Hagyjuk el a múltban oly hasz
nálhatatlanná taposott járt utat, — s törjünk új ősvényt, mely
az együttérzés, megértés eddig járatlan, a jövőben simán jár
ható útjává legyen. A tanítók és lelkészek megértését célzó
küzdelmes munkát ne csak szóval, h a n e m t e t t e l is t á m o 
g a s s u k ! A jövőben jogaikért velük együtt küzdjünk !

N y ito tt utak.
(Befejező közlemény az Ev. Népisk. ez idei 15, 16, 17, 19. és 20. számaiban
megjelent cikksorozathoz.)

Vannak előttünk tehát nyitott utak. Nemcsak azok amelye
ket az előző közleményekben példaként megjelölni igyekeztem,
van azokon kívül számos ösvény, melyeken akadály nélkül
haladhatnánk és a melyeken elindulni hivatásszerű kötelességünk
volna. Nem néhány cikket, de egész könyvet lehetne össze Írni
azon eszmékről, amelyeket épen nékünk kellene a társadalom
erjedő tésztájába vetnünk, hogy ebből népünk lelki nyomorát
enyhítő, népünk lelkének kinos éhségét, epesztő szomját kielé
gítő táplálék származzék.
De valljuk meg őszintén, hogy az anyagi érdekek annyira
uralkodnak általában minden emberek szive felett, oly hatalmas
ígérettel kötik le figyelmét a mai kor szülöttének, hogy a lelki
élet szükségleteiről gondoskodni egészen elfeledtünk. És ezen
általános gondolkodásmód át megáthatotta a vallásos testületek
lelkületét is.
Sőt azt is lehet tapasztalni, hogy bizonyos tartózkodással
fogadunk minden mozdulatra indító gondolatot. Félünk a hala
dástól, mely a megszokott nyugalom bolygatásával együtt jár.
A mozdúlni vágyók nem hagyhatják említés nélkül azt, hogy
az ősi hajlék tatarozása is szükséges volna, holott e hajlékot
már annyira megszoktuk, abba úgy beleviseltük magunkat, hogy
habár tarthatatlansága szembeszökő, el se tudjuk képzelui otthonunkat új tetővel, vagy új ablakokkal, vagy új bútorokkal. Pedig
nincs a világon épület, mely az idő vasfogának őrlő hatalma
alatt el nem avulna, mely minden kor igényeinek egyformán

megfelelne. Egyedül a Mindenható beszédében kinyilatkoztatott
erkölcsi igazságoknak van örök, változhatlan érvénye.
Valljuk meg azonban őszintén, önámitás nélkül, hogy a mi
bízodalmunk amaz igazságok létfentartó, sőt világhódító erejé
ben bámulatosan lelankadt. Sokkal több a bízodalmunk az
anyagi javakban. Szentül meg vagyunk győződve, hogy ezen
segédeszközök nélkül a megélhetés és az előhaladás lehetetlen.
Ez a meggyőződés annyira erőt vett rajtunk, hogy az anyagi
javakért készséggel, babozás nélkül h o z u n k á l d o z a t o t
a z o n e r k ö l c s i j a v a i n k b ó l , melyekért hitbuzgó őseink
egyéni szabadságukat, vérüket, éltüket készek voltak feláldozni s
legkínosabb szenvedésüket eltűrni.
És mivel vékony a mi bízodalmunk az igazság iránt, szük
ségképen következik ebből, hogy elernyedt a kötelességérzet is
keblünkben. A vallástalanság járvány szerint terjedt népünk
magasabb és alacsonyabb rétegeiben mindenütt, nyomában
halad az erkölcsi romlás, az emberi méltóság sülyedése.
Látjuk testi szemeinkkel, hogy az ember lelki életének virágai
borzasztó módon pusztulnak és az általános szenvedés naprólnapra kínosabbá lesz. Szenvedünk mi magunk is a közerkölcsök
hanyatlása által, mégsem ébred fel bennünk a kötelességérzet,
hogy a kezeink közt levő lelki kincstárt megnyissuk a tévely
gőknek az igazság útját megvilágítsuk, a kételkedő leikébe biza
lom balzsamát csepegtessük, a szenvedő sebeit a vallás malasztjával gyógyítsuk.
A bizalom és kötelességérzet hiánya folytán vesz erőt
rajtunk a csüggetegség, mely minden életnyilatkozatunkon félreismerhetlenül előtűnik. A hol a vallástalanság és erkölcstelenség
terjesztői ellen bátor lélekkel kellene sikra szállnunk tehetetlen
ségünk bő köpenyébe burkolózva közönyösen | szemléljük az
ellenfél garázdálkodását az ember lelki javainak virányain. Mikor
az államhatalom szükkeblüségét jogos követeléssel kellene meg
törni, szelíd könyörgés hatástalan szavaival nyilvánítjuk kívánsá
gunkat. Ahol a szellemi áramlatok egymáson keresztül kasul
hömpölygő, kavargó hullámai közt az egyedül biztos, egyedül
igaz útra vezérlő fáklyát kellene fennen lobogtatnunk, félénk
szerénységgel vonulunk hátra a föltűnni nem akarás oltalma
mögé. Jól esik meghúzni magunkat oly okolódás biztos bástyái
között, melyeket széthányni nem áll hatalmunkban. Nagy vigasz
talást, megnyugvást lelünk abban a mentségben, hogy szegények
vagyunk.
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Azt lehetne felvetni mindezek ellen, hogy hiszen a szó
széken nem is beszélnek egyébről, mint a keresztyén erkölcs
igazságairól. Vannak Mózeseink és prófétáink, kiknek tanításai
nyomán mindenki megtalálja a boldogságra vezető utat. Igen,
de ezek a beszédek rendszerint oly általános téren járnak, hogy
a köznapi élet ezernyi hatása alatt élő ember oda felmelkedni
alig tud, vagy ha megérti és helyesli is amaz igazságokat, a
köznapi életben azok alkalmazásáról egészen megfeledkezik.
Korunkban az embernek ideje sincs arra, kényelemszeretete sem
engedi, hogy gondolkodjék, mely különös kötelességeket foglal
magában az általánosan kijelentett intés. Legyetek jó keresztyé
nek, jó protestánsok. Végig hallgatja a templomban az irgalmas
samaritánus példázatát helyeslő fejbólintással, de otthonába térve
nem jut eszébe, hogy a körmei közé került adósával irglamat
gyakoroljon.
Nem elég a szószékről hirdetni a könyvekből betanult
gondolatokat. A hitoktatónak közvetlenül kell érintkezni a ve
zetésére bizott nyájjal, részt venni annak örömében bánatá
ban, megismerni híveinek életkörülményeit, gondolkodásmódját,
vágyait és bajait és mindenütt, mindenkor megjelenni a vallás
vigasztaló, nevelő, erősítő, vezérlő igazságaival. A h i t s z ó n o k 
na k el ke l l v e g y ü l n i e a k ö z é l e t s o k a d a l m á b a s
annak szívverésén tartva kezét szüntelenül a tapasztalt jelenségek,
tünemények hatása alatt termelje azon gondolatokat, amelyek
azután a bibliai igazságok tüzénél megtisztulva szolgáltassák a
köveket beszéde tartalmának fölépítéséhez.
De az nem elég, hogy csak egyesek, egymástól elkülö
nülve működjenek a nép — ide értve az összes világiakat —
elveszett lelki világának vissza teremtése érdekében. Az újulást
fuvalló, jótékonyáramlat löveljen szét onnan is, ahol szavaink
nagy vidéknek, sőt az egész országnak füleibe messze elhang
zanak. Egyházi gyűléseink lefolyásának azon kérdések buzgó
kötelességérzettől áthatott tárgyalása adja meg a protestáns
jelleget, melyeknek helyes megoldásától várhatjuk a léptennyomon tapasztalható rohamos sülyedés feltartóztatását és szebb
jövő hajnalának pirkadását. A papi s tanítói értekezletek indítsák
meg a hógörgeteget ápolás alá vévén egy-egy életrevaló esz
mét, mely ott a vidéken a közélet szükségérzetéből megszüle
tett, terjesszék azt fel az egyházmegyei, onnan pedig a kerületi
gyűlések napirendjére s azon beszédek által, melyek az eszmék
tárgyalásánál elhangzanak, tegyünk bizonyságot afelől, hogy mi
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a vallásosság és jó erkölcsök terjesztésében vezérszerepet
viszünk, rendíthetlenül ragaszkodva szent meggyőződésünkhöz,
miszerint e nélkül társadalmi nyugalom és elégedettség nem
képzelhető. Ily módon keltünk működésünk iránt m e l e g közé r d e k l ő d é s t nemcsak világi híveinkben, hanem más hitfelekezetek tagjaiban is.
A bizalom eszméink létfentartó s népeket boldogító erejé
ben és hivatásszerű kötelességünk teljesítésének tudata emelje
önérzetünket és acélozza férfias bátorságunkat bárminemű hata
lom ellenében, mely apostoli működésünk elé akadályokat gör
díteni igyekezik.
Szavaink, cselekedeteink, egész nyilvános életmódunk
kiáltó tanúbizonyságot tegyenek a felől, hogy mi az emberiség
tökéletesedésének n é 1k ü 1ö z h e 11e n t é n y e z ő i vagyunk.
Meg kell győznünk hozzáfoghatólag a népeket és a hatalmakat,
hogy a mi szent eszméink megvalósítása oszlathatja csak el
azokat az életkörülményeket, melyek ma úgy az egyeseknek,
mint a nagyobb és legnagyobb társasági szervezeteknek boldo
gulási törekvéseit meghiúsítani képesek. Annálfogva kívánságain
kat ne alázatos könyörgés szavaival, hanem visszautasítást nem
tűrő erélyességgel nyilvánítsuk azon tudatban, hogy mi nem
saját érdekünkben küzdünk, hanem az emberiség haladásának,
Isten rendelése szerinti tökéletesbülésének célját szolgáljuk min
den munkásságunkban.
A ki csak alamizsnáért könyörög és csak azért, hogy meg
élhessen, az nem hasznos tagja a társadalomnak, hanem in
kább kölönc, melytől az előre törekedni vágyó szabadúln
óhajt. De aki a Mindenható parancsa iránti föltétien engedel
mességet tanúsítja minden szavában, cselekedeteiben, azt a
történet múzsája karon fogva gyámolítja s bármi akadályok
közt, bármely veszélyek ellenében fényes diadalra vezérli.
Sass János.

Válasz
az „Ev. Őrálló“ f. é. 31. számában megjelent közleményre.
Az „Ev. Őrálló“ említett számában egy cikkíró oly módon
foglalkozik a tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye tanítóinak
a f. é. júliusban Bonyhádon tartott gyűléséből az egyházi fő
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hatósághoz felterjesztett kérelmével, hogy azt szó nélkül nem
hagyhatjuk. Annál inkább sem, mivel a cikkíró egyenesen két
kérdést intéz egyletünk tagjaihoz. Ezért mint a szóbanlevő tanítóegyesületnek ez időszerint megbízott elnöke indíttatva éreztem
magamat arra, hogy ezen hozzánk intézett nyilt kérdésekre az
Ev. Őrállóban megteljek. De mivel e lapot a tanítóknak nem
igen áll módjában olvashatni és hogy mégis ők is tudomást
szerezhessenek arról, hogy egyes lelkész urak miként véleked
nek felterjesztett kérvényükről, tisztelettel kérem tek. szerkesztő
urat, kegyeskedjék ezen válaszomat b. lapjában is közölni,*)
annál inkább, miután szóban levő kérelmünk is b. lapja f. év
16—17. sz.-ban jelent meg. — Válaszom a következő:
„A „Tanító“ c. lap f. évi 30. számában valaki közli szóban
levő kérelmünknek egyik pontját és afelett a maga módja sze
rint elmélkedik. — Ezt az elmélkedést jónak látta egy, — magát
„az ev. egyház egyik szerény lelkipásztor“ ának nevező cikkíró
egész terjedelmében az „Ev. Őrálló“ említett számában lekö
zölni. Azután hozzánk intézi kérdéseit.
Az első kérdés a tolna-baranya-somogyi ev. tanítókhoz az,
„hogy mind a maguk-knak vallják-e ezt, — t. i. a „Tanító“ c. lapban
megjelent, — közleményt? — Feleletem: Hogyan vallanák azt a
t. b. s-i ev tanítók a maguk-énak, ha valakinek eszébe jut az ő
kérelmük bármely pontjáról, ki tudja mily irányú és célzatú
elmefuttatást bármely lapban világgá bocsátani? Ahhoz semmi
közünk, az az illető közlőnek a dolga, arról az tartozik felelni.
— A mi egyletünk gyűlése csak azt a kérelmet fogadta el,
melyet jzőkünyvében felterjesztett és a mely az Ev. Népiskola“
f. é. 17-ik és az „Ev. Közérdek“ 14-ik számában is megjelent.
— Ha tehát az „egyház egyik szerény lelkipásztorának“ kifo
gása van a „Tanítóban“ megjelent említett közlemény, illetve
elmefuttatás ellen, úgy azt annak Írójával kell elintéznie.
A cikkíró „szerény lelkipásztor“ második kérdése a tolnab -s-i tankokhoz, hogy *tudatában vannak-e annak, hogy ők ma
még az ág. hitv. ev. egyház szolgálatában állanak ?»
Hogy ne tudnánk azt?! Sőt épen felterjesztett kérelmünk
tanúsítja, hogy mi az ev. egyház tagjainak, és tanítóinak tudjuk
*) Mivel úgy látjuk, hogy e közlemény a kérdés tisztázásához lényegesen
hozzájárul, készséggel közöljük azt. Csak azon csudálkozunk, hogy július hóban
megjelent közleményre cikkíró csak most reflektál, illetőleg hogy a kérdésnek
szerinte helytelen s egyoldalú beállítását nem sietett azonnal helyreigazítani.
Szerk.

magunkat, akik épen ezen szóban levő kérelmünkkel arra
törekszünk és azon munkálkodunk, hogy az ev. tanítóság tekin
télyét emelve, ezzel ev. iskoláink színvonalát is emeljük, evang.
tanítói munkáságunk eredményét a kor kívánalmaihoz mérten
fokozzuk és mind ezzel ev. egyházunk érdekeit is, tőlünk telhetőleg szolgáljuk és előmozdítsuk.
Ez a mi felterjesztett kérelmünknek célja; — és én azt
hiszem, hogy ha van ev. tanítóegyesület, amely ma, — midőn
minden oldalról hangoztatják azon általános panaszt az egyház
iránt mutatkozó és egyre fokozodó nagy közönyről, — mondom,
ha találkozik ev. tanítóegyesület, amely a mutatkozó általános
közöny közepette is, tanácskozik, fárad és azon munkálkodik,
hogy ev. iskoláink és ezzel ev. egyházunk ügyét is előbbre
vigye : úgy — azt hiszem, — az ily egyesület nem megrovást,
gáncsolást, vagy leszólást érdemel, még az esetben sem, ha
talán, — mint szokták mondani: nem mindenben talált volna is
a szeg fejére ; hanem, azt hiszem, hogy elismerést és támoga
tást várhat fáradozása fejében a jó ügy érdekében, melynek
szolgálni törekszik, — és netáni tévedéseiért, — hisz mindnyájan
emberek vagyunk, — jóakaratu útbaigazítást, első sorban azoktól,
akik a keresztyén testvéri szeretet hirdetői és a tanítók közvet
len fölebbvalói.
Ugyanezért a tanítók is «végtelenül csodálkoznak,« mint a
nt. szerkesztő urak, de nem azon, hogy a nt szerkesztő urak
felterjesztett kérelmünkben «anafchikus törekvést« és a mi fára
dozásunkban »romboló munkát» látnak. — Mi ev. iskoláink
működését, a mai kor kívánalma szerint, eredményesebbé akar
juk tenni a felterjesztett kérvényünkben felhozottakkal. Ezzel
pedig nem rombolunk ev. egyházunkban, hanem annak érdekeit
előmozdítjuk, tehát egyházépítő munkásságot fejtünk ki. Méltán
csodálkoznak tehát a tanítók, — úgy hiszem, ha a nt. szerkesztő
urak, vagy bárki, ezen megütköznek.
De lássuk kérelmünk azon pontját, mely ily nagy meg
botránkozásra okot szolgáltatott, közelebbről.
Ez így hang
zik r „A tanítóság felmentessék minden lealázó gyámság alól,
minek alapfeltétele, hogy a tanügy vezetésében és intézé
sében neki döntő befolyás biztosíttassák.“ — Az indítványozó a
pont első részéhez hozzá tehette volna még, hogy: a tanítóság
a szerződésileg, hiványa szerint, rárótt minden lealázó teendő
alól felmentessék és minden szégyenletes díjazástól megszaba-
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díttassék.“ — De ezek úgy is benne foglaltatnak az indítvány
szavaiban.
Nos?! — Hol van itt az a n a rc h ia , vagy a r o m b o lá s ? —
Mi tanítók úgy vagyunk meggyőződve, hogy az a tanító képes
magasztos, egyházépítő hivatásában nagyobb eredménnyel mun
kálkodni, akinek nagyobb a tekintélye. — Kéielmünk idézett
pontjában foglaltak pedig a tanító tekintélyét mind alászállítják
és rontják, tehát károsan hatnak ki a tanító működésére is.
Ezért tartjuk szükségesnek a megszüntetését és kérjük.
Vagy tán azt veszik zokon sokan a tanítóktól, hogy g y á m 
s á g o t emlegetnek? — Helytelenül, mert mindent a maga nevén
lehet csak említeni. — Ezért lássuk a gyámság és a lealázó
teendők néhány jpéldáját is, amelyek könnyen egyenetlen
séget és viszályt idéznek elő s így ártalmára vannak iskolá
nak, egyháznak.
Mindenki tudja, hogy még néhány év előtt a tanítóegyesü
let elnöke csak lelkész lehetett. De ez a g y á m s á g tán már meg
szűnt mindenütt.
A tanítók hivatalos leveleit még a legtöbb helyen a lelké
szek továbbítják. — Ez is a g y á m s á g n a k egy neme és könnyen
okot szolgáltat egyenetlenségre. — Midőn néhány évvel ezelőtt
a kir. pósta vezetőségei körrendeletét küldtek le a tanítói hiva
taloknak, amelyben értésükre adtak, hogy mely esetekben
küldhetnek portomentesen hivatalos leveleket és a mi egyletünk
kérte annak elrendelését, hogy a tanítói hivatal részére is póstakönyv és hivatalos pecsét szereztessék b e : a lelkészek közül
néhányan minden lehető és lehetetlen okot felhoztak a dolog
megakadályozására. Pedig az illető világi hatóságok bizonyára
azért küldték le ama rendeletet, mert szükségesnek tartották,
hogy a tanítók maguk intézzék hivatalos levelezésüket és mi e
rendelet alapján kértük.
Egyik dunántúli tanítóegyesület kérelmezi, hogy a tanítók
még a múlt századok valamelyikében rájuk rótt h a r a n g o z á s
kötelezettsége alól mentessenek fel. (Ev. Népiskola 393. I.) —
Sok helyen kötelessége a tanítónák az o sty a sü té s. — Van oly
hely is, hol a tanító kötelessége minden haláleset alkalmával
a m e g h o ltn a k é le tr a jz á t rö v iá e n m e g ír n i és a lelkésznek átadni,
ki azután halotti beszédje végén felolvassa.
Mindezek és ezekhez hasonlók, ide számítva a legtöbb
helyen még meglévő szégyenletes stólákat is, mind a ta n ító
te k in té ly é t c s a k r o n tjá k és kivált ott szolgáltatnak bő alkalmat
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egyenetlenségre és civakodásra, ahol nincs meg tanító és lel
kész között a kívánatos s z im p á tia , j ó i n d u l a t és eg y e té rté s. És
ez mind hátrányára van magának egyházunknak is. Ezért szük
séges megszűntetni.
Vagy ha megtörténhetik, hogy a le lk é s z — állítólag —
h ó n a p o k ig n e m l á tt a m o z z a a ta n ít ó n y u g t á já t és emiatt a
tanító nem kaphatja meg esedékes fizetését az adóhivataltól. —
Ha a lelkész, — olyan exponált helyen, hol az iskolai növen
dékek száma oly csekély, hogy csak úgy éri el a törvényben
megkívánt minimális létszámot, ha más vallásúak is járnak, —
állítólag azzal ig y e k s z ik a t a n ít ó t á llá s á tó l m e g fo s z ta n i, hogy
lebeszélni igyekszik lehetőleg mindekit, hogy g y e r m e k é i n e
k ü l d je a z ev. is k o lá b a . Arra számít, ha majd nem lesz az iskolá
nak annyi növendéke, amennyit a törvény megkíván, be fogják
szüntetni az államsegélyt és az egyház ennek folytán kénytelen
lesz az iskolát beszüntetni és így majd elbocsátják a tanítót.
— Hogy pedig az iskolai növendékek számát annál bizto
sabban apaszthassa, — állítólag — a lelkész maga is vállalt
népiskolai növendékeket és"‘tanítja azokat irodájában. (?? Szerk.)
Ha ilyen viszonyok vannak és ilyenek fordulhatnak elő a
nt. szerkesztő Jurák által is előbbre haladottnak elismert dunán
túli kerületben, úgy milyen viszonyok lehetnek másutt, ahol, —
az ottani tanítók véleménye szerint, a z ev. ta n ít ó s á g m é g a n n y ir a
g y á m s á g alatt áll, hogy a törvény által is előirt egyházmegyei
tanító egyesületeket sem szervezhetette meg. Nyilván azért,
mivel az ehhez szükséges fuvar és napidíj sincs részükre
megállapítva.
A tanítók szükségesnek tartják, hogy a hatóság intézkedé
seivel és a törvény is ne rontsa, hanem lehetőleg emelje a
a tanítók tekintélyét. E célból kéri egyesületünk felterjesztett
kérelmében, hogy a tanító is hivatalból tagja legyen az egyházmegyei gyűlésnek és arra napidijat és fuvart kapjon. Mert a mai
törvénynek az iránti intézkedése, — hogy t. i. az egyház egyik
alkalmazottja, a le lk é s z h iv a ta lb ó l ta g , a másik alkalmazott,
a ta n ít ó p e d i g n e m és csak úgy mehet el, illetve csak úgy
kap oda fuvart és napidíjat, ha a hitközség képviselőjévé
megválasztja: s é r ti a t a n í t ó te k in té ly é t, különösen a kisebb és
falusi gyülekezetekben, mivel ezen intézkedés a ta n ít ó t a h it
k ö z s é g b á rm e ly ta g já v a l e g y so rb a h e ly e z i, amenyiben a hitköz
ség bármely tagját kiküldheti képviselőül az egyházmegyei gyű
lésre. A tanítót pedig a mai viszonyok közt csak az esetben
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választják meg ily egyház'megyei képviselőül, ha először is a lel
kész, mint gyülekezeti elnök nem mást, hanem őt ajánlja meg
választásra és másodszor, ha nincs a gyülekezeti tagok között,
aki — váasztásról lévén szó, — azzal akarja szemmel láthatóvá
tenni az ő népszerűségét, hogy ő is aspirál megválasztatására
és ez esetben bizonyos, hogy az illető atyaíisága össze fog és
a ta n ít ó m e g b u k ik vele szemben a lelkész-elnök esetleges
ajánlata mellett is. — Így egyrészt a le lk é s z k e g y é tő l , másrészt
a h itk ö z s é g i ta g o k s z e s z é ly é tő l függ az, hogy a tanító részt
vehet-e az egyházmegyei gyűlésen vagy sem. — Mivel pedig
az egyházmegyei gyűlés intézkedik nem csak az egyházi, hanem
főleg iskolai ügyekben is: épen az egyház érdeke teszi kívána
tossá, hogy a gyűlésen a lelkészeken kivül első sorban a
tanítók is részt vehessenek.
Hisz ő k a le lk é s z e k le g h iv a to tta b b m u n k a tá r s a i, az
egyház szolgálatában. — Tehát nem távoltartani kell őket,
hanem a fuvar és napidíj megadásával lehetővé kell tenni,
hogy a tanítók evang. egyházunk, és ennek ügyei iránti érdeklő
désüknek azzal is kifejezést adhassanak, hogy az egyházmegyei
gyűléseken megjelenhessenek. Ezen felül szükségesnek tartja
tanítóegyesületünk, hogy le g a lá b b a n n y i ta n ító n a k m e g a d a s s á k
a z e g y h á z m e g y e i g y ű lé s é n s z a v a z a t i j o g , a h á n y a le lk é s z az
egyházmegyében.
Egy másik időszerű pontja felterjesztett kérelmünknek az,
hogy nálunk is minden több tanítós népiskolához igazgató
választassák, illetve a tanítók egyike az igazgatói teendők ellátá
sával megbizassék és ebből kifolyólag természetesen megfelelő
díjazásban is részesíttessék. — Időszerűvé tette e kérelmünket
a népiskolai végbizonyítványokról szóló törvény és az ennek
alapján kibocsátott miniszteri rendelet, amely úgy intézkedik, hogy
e végbizonyítványt egyedül az iskola igaztója Írja alá és az
iskola részére készítendő iskolai pecséttel látandó el. Miután a
törvényt már évekkel ezelőtt hozták és már két éven át ki is
kellett volna állítani e végbizonyítványokat, de iskoláinknak
eddig — a nagyobb városaikat kivéve, — igazgatója nem volt,
egyletünk megfelelő intézkedést kér e tárgyban.
Hogy miként intézkedett kér. gyűlésünk ez ügyben, nem
tudom, mert a gyűlésen nem lehettem jelen, kiküldött tanító
képviselőink jelentése vagy a gyűlés jzőkönyve még nem jutott
kezeimhez. De azt hiszem, hogy az vita tárgyát sem képezheti,
hogy minden iskolánál, hol több a tanerő, szükség van igaz
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gatóra, nemcsak azért, mivel vannak külön adminisztratív teen
dők, melyeket csak az igazgató végezheti el kellően, hanem az
iskola tanítási s nevelési eredménye érdekében is szükséges az
igazgató irányító vezetése. Ezért nagyobb városi iskoláinkban
már régóta meg is van. A többi iskoláknál is csak azért nem
sürgették eddig a tanítók nagyobb eréllyel, nehogy esetleg
valaki tán cimhajhászással vádolhassa őket.
A kérdés tárgyalásánál egyházmegyei gyűlésünkön különö
sen az hangsulyoztatott, hogy nincs meg a kellő fedezet az
igazgató díjazásához. — A tanítók azonban úgy vélik, hogy az
igazgatói állás szervezése első sorban a kitközségek érdekében
áll, tahát méltányos, hogy a hitközségek a vele járó terhet is
viseljék. Ezért a tehetősebb gyülekezeteket egyenesen kötelezni
kell az ig. díj megadására. Azon szegényebb gyülekezeteknél
pedig, melyek adócsökkentő államsegélyt kapnak, ezt azon felté
tel alatt kell nekik kiutalványozni, hogy abból első sorban az
igazg. tanácsi dijat (esetleg hitoktatói, kántori, vagy praeoransi
díjat) kötelesek fizetni. Végül, — miután úgyis a tanítók közül
az idősebb — érdemesebb bizatik meg, az ig. teendők ellátásá
val, — az egyházi hatóság a tanító jobb minősítésével oda hat
hat, hogy a tanító a fizetési fokozatokban eggyel előbbre helyez
tessék, amivel azután megfelelő kárpótlást nyerne.
Ezen itt előadottakból, valamint felterjesztett kérelmünk
nek csupán áttekintéséből is már meggyőződhetik bárki arról,
hogy a tolna-baranya-somgyi ev. tanítók iskoláink emelése és így
ev. egyházunk érdekében fáradoztak és egyházépítő munkát
végeztek kérelmük felterjesztésével.
Ugyanezért a ta n ító s á g n e v éb e n v is s z a u ta s íto m e z e n n e l a z
«E v . Ó r á itó l n t. s z e r k e s z tő u r a in a k e lle n ü n k h a n g o z ta t o tt a z o n
v á d j á t , h o g y a n a r c h ik u s tö r e k v é s e in k v o ln á n a k és h o g y r o m b o ló
m u n k á t végeznénk.

A cikkíró s az ág. hitv. ev. egyház egyik szerény lelki
pásztorát pedig biztosítom, hogy a tolna-baranya-somogyi tanítók
nem csak most érzik magukat az egyház tagjainak, hanem
buzgó tagjai lesznek ev. egyházunknak még az iskoláknak netán
bekövetkező államosítása után is, amire célozni látszik. Mert
tény az, hogy a hitbúzgóság és a hithűség nem privilegium, a
mely csak egyes kiváltságosoknak adatott.
H a iszer H enrik
a tolna-b.-s—i ev. egyházm. tanító-egyesület megbízott
elnöke.
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É g és föld.
Kedves soraiban az evagelíkus tanítóság egy őszinte jó
akarója szives volt jelezni, hogy a Zsinat alkalmával szívesen
rendelkezésünkre áll ügyeink támogatásával, még minisztériumok
ban is. Nagy hálásan megköszöntem Szakosztályunk nevében
is ezt a lekötelező javaslatot. Egyelőre azonban csak arra kér
tem, hogy magán a Zsinaton legyen kegyes szőnyegre kerülő
ügyeinket minél hathatósabban támogatni Hiszem és reményiem
ugyan is, hogy az Evangélikus Tanítóság képviseltetésének ügye
az egyház kormányzatban, habár maga az Egyetemes Gyűlés
nem is foglaikozott előkészítőleg vele, mégis csak tárgyalásra
kerül a Zsinaton.
Egyéb ügyeink: a kántorfizetés elkülönítése, a fizetés ren
dezési törvény sérelmei és a nyugdíjrevizió kérdései, a melyekre
nézve szintén felterjesztéssel éltünk egyházi legfőbb [hatóságunk,
az Egyetemes Egyház idei közgyűléséhez, ezidőszerint ugyanis
olyan kialakulatlan forrási stádiumban vannak, hogy egyelőre a
tanítóság sem tudja teljesen precisirozni kívánságait. Ugyan ha
ideje és akarata lett volna az Egyetemes Gyűlésnek, nagy hálára
kötelezte volna tanítóságát, sőt még a másfelekezetü tanító
testvéreket is, annak kimondásával, miszerint a kántori teendőkért
külön fizetés jár s amely Kántortanítói hiványban ez a fizetés
nincsen legalább 600 Koronában, kifejezetten kántorinak felso
rolva, azok a hiványok ennek megfelelően a tanítók javára átalakítandók s a kántori fizetés ilyen elkülönítésével beálló tanítói
fizetés csökkenésnek pótlására, a tanítói fizetésnek törvényes
kiegészítéséről, kinek-kínek szolgálati évei szerint, minden egy
házközség ha bírja, a maga erejéből, vagy ha erre nem képes,
államsegély kieszközlésével gondoskodjék.
Ilyen merész kezdeményezésnek, ilyen atyáskodó elhatáro
zásnak azonban még halvány felcsillámlása sem remélhető a mi
mai rideg egyházi életünkben. S valószínűleg egerecskét fog
szülni az evangélikus tanítóság egyházkormányzati képviselteté
sének ügye is a Zsinaton.
Mit is remélhetne tanítóságunk, amikor Engler András
tanítónak az eperjesi tfreologiára történt beiratkozása alkalmából
a Veritások (sokan vannak) „hivatlan s épen nem kívánatos ele
meknek“ deklarálják erre a tanítókat, sőt az „Őrálló“ szerkesztője
js gy fakad ki nagy keserűen : „Ne alacsonyítsuk le már kérem

574

(szeretettel), annyira sem az érettségit, de a theologiát stm,
hogy oda (megszerzett érettségi alapján bár) tanítókat is fel
vegyenek !
Édes jó Istenem 1 Talán ezeket a Veritásokat már a böl
csőjükben mennyei angyalok dajkálták, hiszen többnek köz ülök
talán épen valamely szerény tanítói lakban daloltak altatót az
édesanyai csókos ajkak. Vakok, süketek és elfogultan tudatlanok
ezek a mi jó testvéreink, akik közül viszont némelyek, tiszlelet
a kivételeknek, papi esküjök dacára úgy érvelnek a maguk szent
lelki ismeretüknek: Minek nekünk az evagelikus tanítóság,
vegye át őket az állam, menjenek a pokolba, legalább megsza
badulunk az iskolafenntartás terheitől, aztán — — m é g k ü l ö n
h i t o k t a t ó i d i j a k a t is k a p u n k majd az á l l a m t ó l !
Nem néznek körül, nem látnak a maguk környezetén túl
ezek a büszke apostolok s nem veszik észre, hogy megválto
zott a régi világ. Eltűnnek a borvirágos orrú rektramok-kántramok s helyüket tettre képes és tettre kész nemzedék foglalja
el, sajnos némi túlságos önérzettel újabban. Közvetlen össze
köttetése révén a szülőkkel és egyháztagokkal s a gyermeki
sziveken át a jó tanító sokszor több sikerrel építgeti egyháza
jólétét és előrehaladását, mint maga a szószék, a templom.
Nyolc évi előkészület után legalább is olyan érettséggel
és tudás értékkel szerzi rneg ma már a tanítóképzők növendéke
tanítói oklevelét, mint akármelyik diák a maga maturusi bizo
nyítványát. Nagy nyeresége volna egyházainknak, ha a theologiához a tanítóképzőn át vezetne az út, vagy ha rendes ielkészi
állást csak három évi tanítóskodás után foglalhatnának el pap
jaink. Fontos pályájukhoz három igen szükséges előgyakorlatot
vihetnének magukkal az iskolából : az emberi gyarlóságokkal
szemben kívánatos türelmet, — nagyobb emberszeretetet és több
alázatosságot. Ezeknek hiányát panaszolja tiszai egyházkerületünk
udós főpásztora és épen az „Örálló“ legutóbbi számában, mert
ezeknek a tulajdonságoknak hiánya teszi olyan meddővé egy
házközségeinkben a belmissziói működést.— Az Engler Andrások
nem szégyent, hanem megújító pünkösdi lelket hoznának ma
gukkal, mert Engler András példáját csak kiváló szorgalmas és
tehetséges ifjak követik.
Ej, de mit siránkozni az Engler Andrások fölött!? A theologiai tudományok beható tanulmányozása, dacára theologiai
tudós professoraink ismert liberálizmusának, — csodálatosan
olyan átalakitólag hatnak némely noviciusokra, hogy a tanító
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Englerből is Veritas lesz nehány év múlva. Ismertem tanítónak
két testvér fiát, akiknek egyike a tanítói pályát, a másika a
lelkészit választotta hivatásul és még ezek is elidegenedtek egy
mástól örökre.
S ez az átok a mi szegény magyarhoni evangélikus egy
házunknak a sirásója. Ez a rideg idegenkedés papság és tanító
ság között, ez sajnosán főként a mi evangélikus egyházi speci
alitásunk. Ez a csudálatos viszálykodás , lenézés, önzés és
szolgabiráskodási hajlam egyrészt, — bizalmatlanság, elkeseredés
és tiszteletlenség másrészt, nálunk evangélikus egyházi embe
reink között fejlődött ki legnagyobb mértékben, amelynek már
az egyszeri hathetes theologus csemete is ekként adok kifejezést :
„ Ami l y e n ma g a s az é g a f ö l d t ő l , o l y t á v o l s á g
v á l a s z t j a el a p r e p á r a n d i s t á t a t h e o l o g u s t ó l ! “
Szabadítsuk meg hát Tanítótestvérek szegény Egyházköz
ségeinket a mi eltartásunk gondjaitól és próbáljuk meg mi is az
államosítóknak a szekerét tolni. Talán így tudunk segíteni föl
fordulásnak induló egyházi állapotainkon ? Talán magukra ma
radva, egyesben, élénkebben feltűnik majd oltár előtt szolgáló
•testvéreinknek, hogy áll a szekér, amelynek kerekeit nem az
ostorpattogtatás, hanem csak a szeretet melege tudja újra moz
gásba hozni igazán. Magukra maradva, talán békességesebben
munkálkodnak majd szép hivatásuk mezején !
Mi meg majd már mint állami tanítók, beállunk egyszerű
egyháztagoknak és szerény jövödelmünk után befizetve 2—3
koronányi egyházi adónkat, jogunk lesz ennek ellenében egyházi
gyűléseken, már a kinek jól esik ez, annyit kiabálni, a mennyit
tetszik. Akkor lesznek jogaink is, most csak kötelességeink
vannak !
Bizony rosszat álmodtam, hess üdére, hess kisértő, távoz
zatok Tőlem !
_________

xy-

V e n ta sn a k .

Az „Evangélikus Önálló” f. évi 44. számában .„Ki lehet
ev. tíieológiai akad. hallgató?” cím alatt igen udvariatlan hangú
ökk jelent meg:, oly egyén tollából, aki „Ventasnak” meri magát
nevezni. A cikket különösen a leányegyházakban működő ev,
tanítók figyelmébe ajánlom épülés céljából. Az apostoli lelkű-
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letű cikkíró minden sorából a lebecsülés hangja szól. Finom mo
dorát nem hagyhatom szó nélkül.
A cikkírónak igaza van abban, hogy főiskolai hallgató csak
az lehet, akinek érettségi bizonyítványa van. De, hogy valaki
ilyen hangon beszéljen oly fiatalemberekről, kiknek a képző ok
levelet adott s akik kedvük vagy tehetségük alapján theológiai
hallgatóknak merészeltek beiratkozni, erre neki jogot senki nem
adott s nem érdemli meg, hogy a testvéri szeretetet hirdethesse.
A tanítói oklevéllel bíró két hallgatót
.. hívatlan és épen
nem kívánatos elemeknek” nevezi, kiket nem volna szabad theoló
giai főiskoláinkba beengedni. Az egész ev. tanítóság elleni gyű
lölet szól ezen kifejezésében. Én sem Englert, sem Czavart nem
ismerem, kvalifikációjukat még kevésbbé. De annyi bizonyos,
hogy volt már olyan beiratkozott hallgató is, akinek nem volt
sem érettségi bizonyítványa, sem tanítói oklevele.
Ev. anyagyülekezeteinkben gyakran végez az ev. tanító papi
funkciót, leány gyülekezeteinkben pedig egyenesen köteleizíve van
egyes leikés zi teendők végzésére. Karácsony és hús vét második
ünnepén sok helyen a tanító megy a szószékre a lelkész helyett.
Az ilyen gyülekezetekben működő tanítók tehát szintén a „hí
vatlan és épen nem kívánatos elemek”-hez tartoznak? H át miért
nem tiltja el őket az egyházi főhatóság ezen teendőktől?
Tessék elhinni, ilyen és hasonló cikkek legkevésbbé sem al
kalmasak arra, hogy a lelkész és tanító közötti visízonyt —
amely sajnos, igen sok helyen már a megfeszült húr elszakadá
sához vezet — javítsák és erősítsék. Ellenkezőleg, az ev. taní
tóság ilyen helyről történő lebecsülése csak reakciót fog szülni,
melynek következményeit ám tessék elgondolni!
Határozottan tiltakozom az ellen is, hogy ,,a könnyűszerrel
való előretörtetésnek, stréberségnek” a szándékát az! ev. tanító
sággal bármilyen vonatkozásba is hozza! Meg vagyok győ
ződve, hogy nevezett két theolog. hallgatót sem érheti ez a vád,
szükségtelen volt tehát ily meggondolatlan kifejezéseket hasz
nálni !!
Jó volna talán, ha cikkírói cikkeiben más kifejezésekhez
és más hanghoz szoknék s nem sértené az olvasóközönség jór
ízlését, mert könnyen megtörténik, hogy önként lép „a hívatlan és
épen nem kívánatos elemek” sorába.
Tisztelettel
Pozsony, 1913. dec. 1-én
K rkos G usztáv

pozso.ui ág. h. ev. tnn.
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Felelet Bohár László lelkész úrnak!
Mivel Bohár László lelkész úr a sió vidéki tanítói kört úgy
tünteti fel, mintha annak, az elnökön, kívül, több gondolkodó
tagja nem is lenne, avagy mindenben vakon azt követnék, amit
az elnök mond, szükségesnek tartom, hogy az Ev. Népiskolában
megjelent cikkére, mint a sióvidéki tanítói körnek egyik tagja
válaszoljak.
Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy az a bikácsi kis incidens
tényleg megtörtént. Mivel azonban Tisztelendő lelkész úrat rosszul
informálták, engedje meg, hogy a valódi ténnyel ismertessem
meg. Az akkori bikácsi lelkész úr a következőket mondotta:
„Gyűlölöm a tanítót, mint tanítót”. Emez állítását pedig így
értelmezte: Krisztus volt a legnagyobb tanító. K r i s z t u s f e l 
n ő t t e m b e r e k e t t a n í t o t t . A l e l k é s z i s f e l n ő t t e m
bereket tanít, te hát tanító. A tanító a g y e r m e k e 
k e t o k t a t j a a m i n d e n n a p i i s m e r e t e k r e , t e h á t nem
t a n í t ó , l e g f e l j e b b ok t a t ó v a g y nevel ő.
Erői a szójátékról volt szó, melyből vagy azt magyaráz
hatjuk, hogy az illető lelkész úr tényleg gyűlöli a tanítókat,
vagy azt, hogy a tanítók címűket csak bitorolják.
Kívánok néhány szót szólni Tisztelendő úr komolyabb esetéhez
is, mely szintén a sióvidéki tanítói kör színpadán játszódott le.
Hogy Knábel Vilmos bonyhádi tanító a „lealázó gyámság”
alatt tényleg a lelkész hivatalból való iskolaszéki elnökségének
(megszüntetését is értette, az valószínű.
Természetes, ezt indokolni is kell, mert azt az .illámnak
egyetlen hivatalnoki kara sem mondhatja, hogy neki nem kell
vezető. így a tanító sem, különben joggal illetné a#z, anarchista
elnevezés. Csakhogy ettől távol vagyunk. Dehogy vagyunk jni
felforgatok és dologkerülők. Ellenkezőleg, a mi harcaink odairányúlnak, hogy mennél jobban tökéletesbítsük intézményünket
és mennél szebb munkakör biztosíttassák nekünk.
Hogy az iskolaszéknek elnöke a lelkész s így a tanító tes
tületnek is közvetlen főnöke, ©zi egyrészről helyes, más oldalról
tekintve pedig nem. Hogy olyan ember álljon az iskola élén,
akinek szintén van paedagógiai tudása, ez feltétlenül kívánatos,
de, hogy a lelkész legyen hivatalból a tanítónak közvetlen fő
nöke, az nem okvetlenül szükséges, sőt némi kis gyámság alá
vonja a. tanítót. Ugyebár, a lelkész és a tanító hivataltársak
is ? Mi következik ebből ? Az, hogy vannak közös érdekeik is.
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Kinek az érdekeit fogja az iskolaszéki, illetve az egyház tanács
elnöke elsősorban szolgálni ? Azt. hiszem, erre nem kell külön
felelnem,
Én különben nem tartozom a tanítók azon gárdájához, akik
kitűzött céljaik elérése végett mindenáron az egyházkormány
zatban akarnak maguknak helyet szerezni, mert nem tartom
lehetségesnek, hogy ezen az úton valamit is elérjünk. Hallot
tunk-© csak egy pártoló nyilatkozatot, akár az egyházmegyén,
akár az egyházkerületnél akkor, mikor arról volt szó., hogy a
tanítók tűrhetetlen anyagi helyzete orvoslásra szorul ? Avagy
jutott-e eszébe az egyháznak a jelenben, mikor a kormány a
felekezeti tanítókat messze visszavetette az államiakhoz képest,
hogy -— függetlenül a tanítók mozgalmától — lépéseket tegyen
a tanítóit ért sérelmek orvoslására ? Az azonban megtörtént,
mikor a tanítók valami kérelemmel fordultak az egyházmegyé
hez, azt mondta, egy szintén temperamentumos fiatal lelkész,
h a n em t e t s z i k , me n j e|n ek a zl á l l a m h o z .
Csiodálkozhatik-e tehát bárki is azon, ha a tanítók az is
kolák1 államosítását óhajtják!? Milyen más munkát fejthet ki a
tanító az állam szolgálatában. Az állami tanító örömmel vé
gezheti munkáját, mert megadják neki többek között el szükséges
felszerelést, taneszközöket és ami a fő, ott vannak felettesei, az
igazgató, a tanfelügyelő, kik atyailag gondoskodnak arról, hogy
munkáját nemcsak zavartalanul végezhesse, de a tanító a netalán
ért sérelmekért elégtételt is kapjon.
Hogyan állunk a felekezeti iskolákkal ? Nálunk, ha a ta
nító csak a legszükségesebb dolgok beszerzését kéri is., olyan
feleletei, kaphat, hogy n e m a t t ó l f ü g g a t a n í t á s e r e d 
mé n y e , m i l y e n p a d v a n a z i s k© 1 á b a n. Nem hiszem én azt
el, hogy még ma is a protestáns iskolák volnának az elsők.
Maholnap már odajutunk, hogy az utolsók leszünk. És talán
a tanítók az okai ? Bátran merem állítani, hogy nem, mert ha a
tanítók a népoktatás érdekében bármit kérnek, vagy sürgetnek,
vagy azt a feleletet kapják, szegény az eklézsia, vagy azt mondják
rájuk, hogy anarchisták.
Mindezeknél fogva, eltekintve attól, hogy az; állam anya
gilag is jobban gondoskodik .tanítóiról, mint az egyház, lehet-e
b árm ely felekezeti n ép isk o la i tan ítón ak m ás óhaja, m in th o g y a
n ép isk o lá k á lla m o sítta ssa n a k , m ert ott nem csak k orh olást, de lelk iism eretes m unkájáért e lism erést é s ju ta lm a t is varhat a tanitó.
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Végül pedig, ami a tolnai, illetve a sióvidéki tanítók modorát
illeti, csak azt jegyzem meg, ha a tanítóság háromnegyedrésze
nem ilyen fajta lett volna, még ma is száraz kenyéren rágódhat
nánk, avagy (Koczior Mártonként) Isten igéjéből élhetnénk.
E g y s ió v id é k i ta n ító .

Közmondások és példabeszédek
magyarázata.
Könnyebb a hazugot megfogni, mint a sánta ebet.
Bizony sokkal könnyebb.
Először is van egy titkos rendőr, aki a hazugot a hazug
sága kigondolásának pillanatában megfogja. (Falusi gyermeknek
meg kell magyarázni, hogy nagy városokban vannak olyan rend
őrök, akik nem viselnek egyenlőruhát, így a ruhájukról nem
lehet megismerni, hogy rendőrök, azért nevezik őket titkos rend
őröknek.) Ez a saját lelkiismerete. És ez a rendőr el sem ereszti
többé a hazugot, ettől nem szabadulhat. Ha az egész világ igaz
embernek tartja is, mit ér az ? A saját Ielkiismerete azt mondja
neki: Hazug vagy !
Lássátok, gyermekek, ebből tűnik ki, hogy mennyivel jobb
igazlelkünek lenni, mint hamisnak. Mert ha az igaz emberre az
egész világ azt kiáltja is, hogy hazug, a saját lelkiismerete meg
nyugtatja.
Azért vigyázzatok arra, hogy a lelketek minden hamisságtól
tiszta legyen I
De nemcsak a lelkiismerete, hanem még az emlékezőtehet
sége is megfogja a hazugot. A németnek van egy közmondása,
amely azt mondja: „Aki hazudik, annak jó emlékezőtehetsége
legyen." Bizonyosan fölfogtátok már ennek a közmondásnak az
értelmét, de világosítsuk meg még jobban. Van olyan szeren
csétlen természetű ember, aki derűre-borúra hazudik. Például
azt mondja egy kék szinü ruháról, amelyet látott, hogy sárga
volt. Már most ha holnap ismét kérdezik tőle, milyen szinü volt
az a ruha, akkor azon kell gondolkodnia, mit hazudott tegnap.
S ha nem jut eszébe, akkor megfogja a saját emlékezőtehetsége.
Milyen könnyű evvel szemben az igaz ember dolga 1 ő azt
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mondja, amire emlékezik, azt mondja ma is, holnap is és nem
kell félnie, hogy ellentmond magának. Ha nem emlékezik, akkor
azt mondja: Nem emlékezem rá. Ha csak félig-meddig emlé
kezik, akkor azt mondja: Úgy emlékezem, hogy az a ruha kék
volt, de nem vagyok benne egészen bizonyos.
Azután megfogják a hazugot mások is. A hazug ember
például avval dicsekszik, hogy a tehenét 800 koronáért adta el.
A tehén nem válik be, visszavezetik s akkor kitűnik, hogy csak
600 koronáért kelt el. És a hazugot megfogták !
A hazugok megfogásának sok módját eszelték már ki. A
legény nem akar katona lenni s azt hazudja, hogy siket. Erre
leejtenek a háta mögött egy horonát s ő hátra tekint. Elárulta
magát. Vagy azt mondja neki az orvos egészen csendesen, hogy
alkalmatlan, elmehet. Erre ő vígan indúl kifelé. Már elárulta
mgát! Ekkor rákiáltanak, hogy •_ Vissza! Mire ő ijedten megáll.
Ismét elárulta magát. Ugyanígy jár az is, aki azt állította magáról^
hogy mindkét szemére vak s az ajtónyilásban kifeszített cérnaszáll előtt meghajlik s alatta búvik ki. Ezt is visszahíjják, mert,
hogy hazudott, maga árulta el.
Bizony könnyebb a hazugot megfogni, mint a sánta ebet,
mert ez még ha sánta is, tud futni, a hazugot azonban gyakran
már az első lépésénél megfogják.
Ebből pedig megállapíthatjuk, hogy a hazug ember nem
csak rossz, hanem ostoba is.
Azért tartózkodjatok a hazugságtól.
Ismételd a közmondást!
Most pedig feleljetek a kérdéseimre !
Ki az a titkos rendőr, aki a hazugot rögtön megfogja? —
A saját lelkiismerete. S miért nem becsülheti magát a hazug, ha
az egész világ igaznak tartja is? — Mert a saját lelkiismerete azt
mondja neki : Hazug vagy ! Viszont az igazlelkü, ha az egész
világ hamisnak tartja is, miben találja meg a vigasztalást? — A
saját lelkiismeretében. Minő erkölcsi intést meríthettek ebből ? —
Hogy igazak legyünk. (Hogy jobb igaznak lenni.)
A lelkiismeretén kivül még minő lelki képessége foghatja
meg a hazugot? — Az emlékezőtehetsége. Mit mond erre nézve
egy német közmondás? — Hogy aki hazudik, annak jó emlékezőtehe sége legyen. Minő példát mondtam arra, hogy hogyan
hagyhatja cserben a hazugot az emlékezőtehetsége? — Hogy a
kék ruháról azt hazudja, hogy sárga volt s másnap nem emlék
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szik rá, mit hazudott. — Hogyan jár el evvel ellentétben az igaz
ember? — Azt mondja, ami igaz volt. Vagy megvallja hogy nem
emlékszik.
Ismételd, minő módokon szokták megfogni sorozás alkal
mával a hazug legényeket!
Minő lelki tulajdonságra mutat első sorban az, hogyha
valaki hazudik ? — Hogy rossz. S minő észbeli fogyatékosságot
árúi el még, aki hazudik, holott biztosan számíthat arra, hogy
megfogják? — Hogy ostoba.
Remélem, hogy ti sem rosszak, sem ostobák nem akartok
lenni és így tartózkodtok a hazugságtól !
R icin g er Ignác.

Ha elétek állok . .
Ha elétek állok
Kicsiny tanítványok,
Azt én akkor elfelejtem,
Hogy harminc év van mögöttem
S vagyok a pajtástok.

Van nékem egy rétem,
Arany napsütésben
Állnak rajt a kis virágok . . . .
Csupa ismerősét látok,
Amint őket nézem.

Ha elétek állok,
A ti vidámságtok,
Kacagástok csengő hangja
Gondjaimat messze hajtja
S mosolygok reátok.

Kis fiúk s leányok
Azok a virágok.
Napsütésük szeretetem,
Amint őket nevelgetem,
Ha eléjük állok.
V ándor.
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Egyesületi
A veszprémi ev

él et .

egyházmegyei tanítóegyesület

so m ly ó v id é k i k ö ré n e k október 8-án Nagyalásonyban tartott
gyűléséről.
1. Szutter Dániel pápai tanító mutatott be tanítást először
a számolásból, majd olvasmány tárgyalásból. Számolásból a
pénznemek ismertetése után az Írásbeli osztás bevezetését mu
tatta be oly közvetlen módszerrel, hogy a gyengébb tehetségű
gyermek is könnyedén elsajátíthatta az osztási művelet forma
ságait.
A másik félórában Petőfinek „A fekete kenyér“ cimű költe
ményét tárgyalta előadó. Szivet lelkét megragadóan ecsetelte a
gyermekét rajongásig szerető anyának aggodalmait, majd a
gyermeki hálának s nagyrabecsülésnek megnyivánulását.
A közgyűlés mindkét tanításért a legnagyobb elismerését
nyilvánította.
2. A jövő őszi közgyűlésen Pintér Sándor ajkai és Sülé
Sándor kertai tanítók mutatnak be tanítást.
3. A köri gyűlés felkéri az egyházmegyét, hogy közgyű
léséből kifolyólag kötelezze az egyházközségeket az „Evang.
Népiskola“ cimű tanügyi lap járatására.
4. Mód György nagyalázsonyi nyug. tanító búcsúzik meg
ható szavakkal az egyesülettől s a közgyűlés azon meleg óhajtásá
nak ád kifejezést, hogy a Mindenható adja vissza a szeretett
kartársnak régi egészségét és sokáig élvezhesse a kiérdemelt
nyugalmat.
5. A Pintér Sándor, Fodor Mihály, Sülé Sándor, Kovács
József, és Rácz Károly által szerkesztett részletes tantervet, —
miután az egyházmegye fölöslegesnek találta azt költség kímé
lés szempontjából kinyomatni, azzal a megindokolással, hogy a
kerület időközben közrebocsátotta a megbízottja által készítet
tantervet, — tekintetés és összehasonlítás végett köröztetni hatá
rozta a közgyűlés6. Foglalkozott értekezletünk az Országos Szövetség kör
levelével, melyre Nagy Pál pápai tanító előadó véleménye alap
ján kimondja a közgyűlés, hogy a VII. egyetemes tanííógyülésnek a fizetésrendezésre vonatkozó határozatait teljes egészében,
a nyugdíjtörvények revíziójára vonatkozó határozatot pedig
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a 8. pont (a 35 év utáni kényszer nyugdíjazás] kivételével
elfogadja.
A Békés vm. általános tanítóegyesület előterjesztése felett
ez idő szerint napirendre tér.
A „Devecser-Városlődi r. kath. tanítóegyesület“-nek a községi gyermek bírói intézmény szervezésére vonatkozó indítvá
nyát melegen üdvözli a közgyűlés.
Az Orsz. Szövetség hivatalos lapjának a „Tanítódnak
erkölcsi és anyagi támogatását ajánlja a közgyűlés tagjai figyel
mébe s egyben óhajtja e lapnak napilappá leendő fejlesztését.
A Szövetség Tenácsba Nagy Pál pápai tanítót küldi ki
képviselőül a közgyűlés.
Kerta.
Sülé Sándor.

Irodalom.
Rónai Antal Szlöjd (11. rész.) Kiadja : Kovács Gyula, könyv-

kereskedő Nagybányán. E munka megjelenésével immár ott áll
a tanító, hogy szöjd tanfolyam nélkül is sikerrel taníthatja isko
lájában a kézimunkát. S az a tanító, aki tanítványait igazán a
gyakorlati életre akarja nevelni, e könyveket nem nélkülözheti.
E mű anyagot szolgáltat a kézügyesítő gyakorlatok tanításához
s útbaigazítást ad az egyes munkák elkészítéséhez. Tárgyalja a
papír-, agyag-, fa- és raffiamunkákat, amelyeket közel 600 képben
be is mutat. Használhatják e könyvet a polgári iskolákban is, de
használhatja mindenki, a ki kézimunkával szívesen foglkozik.
Melegen ajánljuk. — Ugyanennek a műnek 1-ső része egy pár
hónappal ezelőtt jelent meg. Az 1-ső rész ára E80 fillér. A Il ik
rész ára 2’20 fillér.
Kogutowicz-Littke: Világatlaszának 8-ik füzete is meg
jelent már és ezzel a mű fele elkészült. Lapozgatva elnézzük
ezt a remek 63 térképlapot és örömmel látjuk, hogy a szerkesz
tők és a kiadó nemcsak, hogy megígérte, de dicséretre méltóan
be is tartotta, meg is valósította az első magyar nagy kézi
atlaszt. Immár nem kell a német sógor szemüvegén át látnunk
a világot, nem csupa német gyarmatokból állanak a messze
földségek, Magyarországot sem látjuk abban a torz tükörben,
amelyet akarva, nem akarva elénk tartott minden német kézi
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atlasz. De nemcsak az válik dicsőségére ennek az új munkának,
hogy Magyarország áll az egész középpontjában — ami külön
ben természetes is — lévén ez eredeti, nagy készítésű mű, hanem
különösen az, bogy gazdaságilag bennünket leginkább érdeklő
területek is, tehát a bennünket körülvevő szomszédos álla
mok, főképen pedig a Ba l k á n á l l a mo k , szokatlan nagy
méretben, rendkívül pontos és részletes térképlapokon vannak
ábrázolva. Különösképpen figyelmébe ajánljuk a karácsonyi
vásárló publikumnak. Ez a m a g y a r v i l á g a t l a s z l e s z az
e l s ő a v i l á g o n , me l y i k má r a b a l k á n i á t a l a k u l á s o k
a l a p j á n az új S z e r b i á t , Bu l g á r i á t , a h a t a l m a s a n
m e g n ö v e k e d e 11 G ö r ö g o r s z á g o t , Al b á n i á t , Monte
n e g r ó t , R o m á n i á t és a s z e g é n y T ö r ö k o r s z á g o t is
külön lapokon fogja bemutatni. Véletlen, hogy ez így sikerült,
de a szerkesztők helyes belátással minden lapot visszatartottak
mostanáig és azok most a békeszerződés megkötése és ratifiká
lása után, amikor az új határokat már pontosan ismerjük, hagy
ják majd el a sajtót. — Épen ezért karácsonyi ajándéknak a
serdülő ifjúság számára bárminél jobban ajánlhatjuk ezt a művet.
A karácsonyig megjelenő 9 füzet a díszes félbőr kötésű gyűjtőtokkal együtt 34 koronáért kapható, a hátralevő füzetek kényei,
mes havi részletekben utána vásárolhatók. Az egész mű ára
60 korona lesz és 1914. évi júliusáig elkészül. — Bővebb fel
világosítással a könyvkereskedők, vagy a kiadó Magyar Föld
rajzi Intézet R.-T. Budapest V. Rudolf-tér — szolgálnak.
Karácsonyesti gyermek-istenitisztelet versekkel és egyházi
énekekkel. Irta és összeállította V é r t e s i Zoltán magyarbólyi
evang. lelkész. A kis füzet egyszerű nyelvezeténél fogva német
anyanyelvű gyülekezetekben is alkalmas a magyarúl tanúlni
kezdő népiskolai növendékek részére Kapható szerzőnél ; egy
példány ára 30 fillér, mely beküldhető póstabélyekben is. 10 pél
dány egyszerre rendelve 2 kor., 20 példány ára 2 kor. 50 fillAjánljuk olvasóink szíves figyelmébe.
Egyháztörténet számokban. A magyar birodalom népessé
gének hitfelekezeti viszonyai 1840-től 1910-ig. Irta dr. Zi mányi
Dániel áll. főgimn. tanár. A hézagpótló, reánk nézve nagyon
szomojú képet nyújtó tanulmány ára 60 fillér. Kapható az
„Evangélikus Lap“ kiadóhivatalában Budapest II. Főút 4.
Az első tanügyi kongresszus. Magyarország tanárai, tanítói,
kisdedóvói az egyetemtől az óvóig országos kongressusra
gyűltek az 1848. évben. Az új Magyarország berendezkedésének
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idején a kultúra munkásai is tanácskoztak s egyetemes gyűlésü
kön építették meg a nemzet átalakulásához méltó terveiket.
Négy napi tanácskozásuk idején vitatkoztak a különböző iskolatypusok szervezete s oktató személyzetének jogi helyzete felett s
foglalták határozataikat jegyzőkönyvbe. Ezeknek a tanácskozá
soknak alapvető gondolatai, határozatai szabtak irányt Magyarország kultúrájának, mely kívánságok részben még ma sem
váltak valóra ! A kisdedóvó, a népiskola, a tanítóképző, a külön
böző fajta középiskola, sőt maga az egyetem szervezete is
messze van attól, amely állapotra kívánták a kultúra munkásai
annak idején juttatni, Az a jegyzőkönyv és napló, amelyet a
tanácsKozásróI felvettek, megjelent ugyan egy pedagógiai lapban
az 1848. évben, azonban a most élő emberek közül alig ismerj
valaki azokat. Pedig ezeknek nemcsak kultúrtörténeti szempont
ból van óriási jelentőségük, hanem igen nagy fontosságuk van
azért is, mert az akkori szervezkedésnek megismerése kiválóan
hasznosítható a ma folyó szervezkedő munkánál. A N e m z e t i
I s k o l a c. politikai tanügyi újság sajtó alá rendezte az öt nyom
tatott ivre terjedő jegyzőkönyvet és naplót s karácsonyi aján'dékul kapja meg azt i n g y e n minden előfizetője. Az új előfize
tőknek is ingyen küldi meg az értékes ajándékot a kiadóhivatal.
(VI. Felsőerdősor 21.)

V egyesek.
A zsinat. A december hó 8-án megnyílt zsinat miután
megalakúit s a különféle szakbizottságokat megválasztotta,
tanácskozásait elnapolta a jövő őszig. — A tanügyi bizottságba
beválasztattak: dr. Wagner Géza budapesti egyházm. felügyelő,
Dedinszky János bácsi alesperes, Gömöry János eperjesi főgymn.
igazg., Kaczián János budapesti esperes, Pröhle Henrik pozsonyi
alesperes, Händel Vilmos nagy-honti esperes, Hirschmann Nándor
pozsonyi főgymn. igazgató, dr. Masznyik Endre pozsonyi theol.
akad. igazgató, Bancsó Antal soproni theol. akad. igazgató, Papp
József soproni tanítóképzőint. igazgató, Hollós János soproni
főgymn. igazgató, Sass István súrdi tanító, Molnár Viktor nyug.
államtitkár, dr. Mikler Károly eperjesi jogakad. igazgató, Fischer
Miklós iglói főgymn. igazgató, Draskóczy Lajos eperjesi theol.
akad. tanár, Uhrin Károly békéscsabai tanító.

Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása
a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

TELEFON
177— 7 7 .

1 liter Fónagy-féle dustless 8[J m. K 1.—
1 darab bekenőszerszám
K 1.—
1 darab piassava-seprő
K 1.60

Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve
detnck.

megkül-

Fónagy-féle dustless-gyá”, Budapest) ,v.
ERDŐS JÓZSEF ES TÁRSA
26/£
I«
I
Orgona- és t L a i m o n m m g y a x .
I
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.
I
I
I
cs. és kir. udvari szállítók
I
R á k o sp a lo ta (Budapest mellett),
I
ALAPÍTTÁTOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok I
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend I
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül I
számtalan kitüntetés és elismerés.
I
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű,
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) I
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód I
és a változatok e g y s z e r ű kezelése mellett,
az időjárás minden viszontagság'nak ellen I
állnak. Szolid munka és jutányos : ak.
I
Kisebb orgonák készletben van ak. Eddig
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak I
táron kitűnő hangú harmoniumok minden I
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz
és változat összeállítással megrendelésre ké 1
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 1

Országh Sándor és Fia

küldünk.

Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszerü

HARMOMIUMOKAT
v a la m in t e u r ó p a i r e n d s z e r sz e r in t
........... l e g o l c s ó b b a n s z á l l í t

P A J ív R R E Z S Ő

és T S A

BUDAPEST,
X ., D e l e j - u t c a 2 5 . s z á m ( T i s z t v i s e l ő t e l e p ) .
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás.
Á rjegyzék in g y en és b érm en tv e.
5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos liarmoninmok mindkét rendszer szerint és minden nagyságban pontos orgona—
méretekkel templomok, szeminárinniok részére és mint gyakorló orgonák. -«=*■—

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).
Alapittátott: 1867. évben.

AN OSTER

J. é s

FIA

orgona- és harmonium -gyár
PÉC SETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos
berendezés

Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b ki vi t el ben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átepiteseket olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített
végjegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt.
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel
küld:
N a g y k á ro ly (Szatmár m.)

Ecetei Károly
evang. lelkész,
főgimn. valiástanár.

El kő-, fény- és könyvnyomdája £§
Várkerület 72.
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Távbeszélő 19.

A já n lja m a g á t m in d e n n e m ű
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