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A lap szellemi részét. illető közlemények a szer(Sopron, evang
tanítóképzőintézet) küldendők.

kesztöséghez

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhívatalba, Litfass
Károly kiadó nevére czimezve
küldendők. - Az előfizetési feltételek megolvashatók a borítékon.

1. ill a,
gyámintézeti

beszéd után.

Imára nyílik ajkunk, szent imára,
Te hozzád esdünk menny és föld királya,
Ki maga vagy a tiszta szeretet!
Im, néped itt, egy eszméért hevülve.
Egy czélra törve, egyért egyesül ve :
Országodért, mit Fiad szerezett.
Drágán szerezte, omlo vére árán,
Ki bűneinkért meghalt, ama Bárány,
S országod áll kétezredéve már.
Velőket ráz meg a kereszt hatalma,
Él, mint a féniksz, Husz és Zwingli hamva,
S Luther tűzlelke fitul-fira száll.

Szént buzgalomnak boldog szép világa:
A földön nyílt a hít, a- menny virága,
És szerétetben
gyümölcsöt hozott.
A pusztaságban csontok nem hevertek,
Isten Lelkétől mind életre keltek,
S a nép imádkozott és dolgozott.
Ihlesd meg, Isten, Lelkeddel szivünket :
'Oda ne adjuk semmiért hitünket,
De miudenünket
adjuk a hitért!
Égjen szivünk, mint Mózes csipkebokra,
. S fonjunk mind egybe, égi szózatodra:
Oltáridért, Uram, oltáridért !
Add, boldoguljon, Isten, a te néped,
ragyogjon rajta a te képed,

Fénynyel

>

Epüljön egyház, templom, iskola!
Zengjen az Ige, a fohász, az ének,
Gyermek tanúljon élni Istenének,
S nem lesz az élet meddő, mostoha.
De mi panaszhang kél közelbe', messze?
Jő gyermek és agg, kérve é.3 könyezve:
Nincs iskolájuk, nincsen templomuk.
Segítsetek, hitsorsosaiuk, kiáltnak,
S a mentőkézért ezrek ajki áldnak.
A kiknek nincsen békés otthonuk.
Az esdők e kicsiny seregre néznek:
Ha egy tag szenved, fájjon az egésznek
E szent igéket suttogják körűl.
Boldog, ki hallja a érti ez igéket,
És keserülvén Jézusként a népet,
Szent irgalommal gyúl és könyörííl.
Gyújts irgalomra, irgalomnak Atyja,
S nem lesz jaj, mely az eget hasogatja,
S országod áll, nagy irgalmad szeréut.
Áldd meg e végre gyámintézetünket,
Adakozó szivünket és kezünket,
A gazdagot s a filléres szegényt!
Áldd meg mi drága ezép magyar honunkat,
S a mi Felséges koronás Urunkat,
Hogy boldogítsa az ő népeit l
ÁldáRod áraszd a mi Sionunkra,
Mi iskolánkra
és mi templomunkra,
Áldj minket az időknek végeig!

Sántha Károly.

Iskolaev kezdete, befejezése, mulasztasok.
A tanév kezdetével és annak befejezésével, valamint az évközben előforduló
mulasztásokkal együtt járó kellemetlenségek
gyülekezeteinkben
úgy tudom, nem
tartoznak a ritkaságok közé.
Bizonyos vagyok benne, hogy ha vannak is kivételkép gyülekezetek, melyeket papjok és tanítójuk
vállv~tett erélye e tekintetben. a
kiv'ánatos mederbe szorított : az átlng még a jobb hirnévnek örvendő iskolák között sem iiti meg a kivánt mértéket,
Sokkal nagyobbra becsülöm a t. kartárs urakat, hogysem fel ne tenném róluk, hogy sokat fáradnak e sulyos bajok orvoslása érdekében, annyival inkább,

mert ezt ránk nézve több fontos ok teszi szükségessé.

~.

Hogy csak egyet-kett~t
emlitsek: a rend min~en téren tiszteletben tartást követel és ~megtorlás nélkűj
senki által meg nem szeghető; a rend megtartása
által. a reánk, tanítökra háramló kötelességek teljesítése könnyebben esik, sőt a' kötelességek teljesítése a szó
igazi értelmében csakis így képzelhető; végre a rend megtartása által attól a sok
lelki gyötrelemtől, miket pl. a mnlasztásek mizériái a tanítónak okoznak, magunkat megszabadítjuk
Elismerem, hogy amily könnyű a rend fentartása mellett okokat találni,
épen olyan nehéz munka, kivált a mi protestáns autonomikus rendszerünk mellett,
·a felállított elmélet gyakorlatba - átvitele, mert hiszen a §-ok megvannak ugyan
régóta, de nincs hatalom azok 'végrehajtá.sára.
Ily körülmények
között én már
arra fakadtam: jobb volna, ha a § sem volna, legalább nem boszantaná az embert a hetvenkedő rendetlenek részéről a törvény semmibevevése, fumigálása. De
minthogy a bajt mégsem tartom teljességgel gyógyíthatatlannak,
azért fordulok
önökhöz, t. kartárs urak, mint olyanokhoz, kik ez, emésztő kérnak természetét
régóta ismerik s ennélfogva legtöbb illetélrességgel birnak annak orvoslására.
Mielőtt elmondanám, hogy mire kérem önöket, engedjék meg, hogy röviden
elmondhassam véleményemet
a bajok okai felől.
Ez állapotok egyik lényeges okául tekintern a többek közt azt, hogy a tanév
kezdete és befejezése tekintetében, bár a papírcson erre nézve is világosan szól a
§ mindenikünknek, a rossz gyakorlat ősi időktől fogva a lehető legtágabb teret
engedte a rendet nem respektálóknak
az ellenszegülés re. Az egyik szülő, mint tudjuk, behozza gyermekét a tanév első napján, a másik fél hóval később, és jö, ha
az osztály két 16 mulva kornplet, Azt mondom, jó, mert nincs' kizárva, hogy
csak harmadfél hó mulva legyen az. Többnyire azután ugyanezek az elsők, kik a
·tavasz beálltával az iskolától bucaut vesznek.
.
Vannak ezek közt, kiket az elöljáróság egypár sikertelen kisérlet .után legtöbbnyire a saját kényelmére végkép felment a további iskolábajárást61 ,a szegénység örve alatt. Pedig- az a szegénység olyan viszonylagos valami, hogy annak a
helyes megitéléséhez nem elég ám a telekkönyvi tételek megtekintése.
Az egyik
több lOO-at képviselö érték mellett is koldus, mert élhetetlen.
A másik teljes
vagyontalansága daczára sem triondható annak, mert becsületes, tevékeny, józan
munkás. Az ilyeneket a legtöbb esetben korrumpálják amazok. Azok, a kik legtöbbnyire rendetlen
életmódjuknak . köszönhetik nyomoruságaikat,
privilegiumot
vindikálnak maguknak a vezérszerepre a rendetlenkedésben.
S ha ezeknek sikerült
kivonni magukat a törvény kötelező hatálya alól, egész sereg kész az utánzásukra,
mert régi dolog, hogy a rossz példa ragadósabb a jónál.
Mit akarok mindebböl
kihozni? Azt, hogy nekünk, tanítóknak arra kellene törekednünk, hogy ezek a
rendes iskoláztatás alól való felmentések a lehető legritkább esetekre szoríttassanak. Minél kevesebb kivételt a .kötelezettség alél, mert az a falusi ember. csak a
tényt látja s annak okai után kütatni a legtöbb esetben nem tud, vagy nem is
· akar! Ha már kivételek nélkűl egyáltalában el nem lehetünk, törekedjünk legalább
arra, hogy ~ felmentéseknél ne a makranczosság mérve legyen aZ első és leghamarabb czélra vezető érdem, hanem a legvigyázóbb körültekintés utján megállapított igazi szegénység. A hol a szülő munkaképes, az én felfogásom szerint,

ha meg oly szegény IS, nincs ok a felmentésre.
Mert megengedem, hogy annak
a szegény embernek jól esik, ha a nyáron át nemcsak gyermeke tartásaról nem
kell gondoskodnia, de még talán a téli ruhára valóját is megkeresi, csakhogy ezt
a rendes iskolábajárás mellett is megteheti.
Arra kell törekednünk, olyan álla'
potot kell teremtenünk, hogy megtehesse.
.
És itt jutottam t. kartársak oda, hogy -megmondjam, e kérdésben is miért
szükséges a kölcsönös egyetértés.
A legtöbb esethen a szegény szülők azzal a
kifogással élnek, hogy, ha gyermekeiket idejében el nem szegődtetik, elfoglalják a
helyeket a szomszéd helységek szegényei. És ez nem. alaptalán kifogás. Ennek
'a kifogásnak a' megdöntése végett volna szükséges az évzáró .vizsgát egy-egy
vidéken a lehetőleg egyidőben tartani.
S ez csak közm-gegyezés útján lehetséges.
Sőt a siker teljességéhez még az is kevés, ha pl. egy-egy tanítói értekezlet tagjai
e tekintetben megállapodásra
jutva csakugyan megvalósítanák a kivánni valókat,
hanem tovább menve, egyetértőleg volna e kérdés megoldandó a szomszéd, sőt az
egész kerületbeli értekezletekkel.
Itt van aztán a circulus vitiosus. Mert hiszen
a kerület úgy is elrendeli, hogy a tanév október elején kezdődjék és május végén
fejeztessék be. Csakhogy azt a kerület így rendeli, a tanítók meg nem így hajtatják végre, a mi felett egyébiránt valami nagyon zsenge tapasztalataim
daczára
sem csudálkozom.
Annyi, minden jóakaratot nélkülöző tén:yező működik e téren
közre, hogy inkább az a csudálni való, ha' valaki évek során tapasztalt kiméletlen,
méltatlan támadásokkal szemben ked vét el nem vesztve, nem törődve az·zal, hogy
bántalmazzák, a miért köszönetre számíthatna, csak a kitüzött czélt tartva szem
előtt: állhatatosan munkál az ideál valósításán.
Csakhogy nem szabad annak a felelősségnek nagyságát, foritosságát felednünk, melyet tanítói hivatalával mindegyikünk magára vállalt; nem szabad felednünk, hogy közpályán működö minden tisztviselő ki van téve a mienkhez hasonló
kellemetlenségeknek,
hogy ne mondjam: szekaturaknak.
Elvégre a jelen küzdelmei mégis csak egy jobb jövő reményével kecsegtetnek, a melyen tőle telhetőleg
munkálni a ielen minden egyes, arra hivatott inviduumának kivétel nélkül kötel essége. Ez a szép remény meg bizvást felér azokkal az' itt-ott utunkba gördített
akadályok által okozott kellemetlenségekkel, melyeket a rövidlátás, ritkán a rosszakarat .terhünkre növeini igyekszik.
Ezek előrebocsátása után. bátor vagyok a t. kartársak elé a következő indítványt teljeszteni :
~á ll' a p í ts u k meg
ősz i é rt eke z let ein kén egy nap o t a b ei r a tk o z á s v é g sőt e r min u s a kép, egy más i kat p e IIiga
tan é vet
befejező
vizsga
napjáül,
m e l y e n belűl
az évzáró
vizsga
meg
nem tar t IIat ó."
Ez a közös megállapodás azt -hiszem, mert maguuk teszszük magunkra kötelezővé, több sikerre vezethet minden más oldalról hozzánk utalt utasításnal. Minden körülmények között legszebb dolog az, midőn valaki maga parancsolhat magának és sokkal szívesebben teljesíthető, mint a mely másoktól ered. És méltőztassanak elhinni, ha mi magunktól elkövetünk minden lehetőt a rendetlenségek
. megszüntetésére,
azok a különböző oldalról jövő figyelmeztetések önként meg-

szünnek.
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És -akkor a rend kívivása és· annak fentartása nem a holt §§ érdeme, hanem
a mienk.
Pedig önmagát valamire becsülő ember szemében talán ez is csak valami. És higyjék el, uraim, csak a kezdet okoz nehézséget, .oly nehézséget, mely
a} első pillanatra ~legyőzhetetlennek
látszik.
De ez nem igaz. Legyőzhetetlen
ne·
hézség az erős, kitartö lélek számára nincsen, de igenis van ezer meg ezer az
olyanéra, mint az a tanítótársunk,
ki, midőn az iskolavizsgáló-bizottság
~ a mi
nagy csuda ~ nem tudta .elhallgatni
elégedetlenségét,
képes volt azt felelni:
ennyi fizetésért untig elég!
Nohát
én meg azt hiszem, hogy neki és a hozzá
hasonló gondolkodasüaknak
annyi fizetés is fölötte sok.
Specziális tanácsokat adni a rend fentartására vonatkozólag nem lehet. Mind.en gyülekezetnek megvannak a maga valóságos és képzelt okai arra, hogy bennük a rendetlenség véget. ne éljen. Az egyikben: mert eddig is úgy volt; a másikban: mert a gyermekek
úgy sem tanulnak : a harmadikban:
mert az .... i .
.vásár november lS-ára esik , addig nem lehetett a gyermekeknek
lábbelit venni;
a negyedikben, meg a századikban megint más. Ezek ellen a megfelelő orvosságot csak az találhatja meg, kinek a bajok megfigyelésére
évek óta alkalma volt;
csak az alkalmazhatja az orvosságot sikerrel, ki a körülötte
élő népnek természetével:
gyengeségei vel és jó oldalaival a lehető legapróbb
kicsinységekig
megismerkedett.
Ismétlem, a §§ a mi hozzájárulásunk
nélkűl nem egyebek olyan gépnél,
melyből hiányzik a megfelelő gőzerő, mely azt működésbe hozza. Mi vagyunk,
nekünk kell lennünk, ~ a magukban holt betük lelke. Az iskola hozzánk áll legközelebb, ne várjuk tehát, hogy a mi nekünk szolgál könnyebbségünkre,
abban más
kezek fáradjanak. Ha rni teljesítjük - nem kötelességünket,
de a mit teljesítenünk
tehetségünkben áll, akkor megérhetjük,
hogyannál
a fentebb emlitett
tanítótársunknál több joggal elmondhatiuk: ennyi fizetésért ennyi elég!
Hátra van még, hogy röviden az iskolai mnlasztásokról
és azok ellenőrzéséről is elmondjak egyet-mást.
A mulasztási naplónak nagy szerepe jut a fentebb
elmondottak megvalósítása körül,
Edddigelé
~z az egy eszköz áll a tanító rendelkezésére a czélból, hogy az iskolábajárás körül előforduló rendetlenséget
ellenőrizze; ez az egy eszköz van a kezében, hogy a némely helyen minden haszontalanságért mulasztó gyermek szülőit az illető hatóság által fegyelmezze ; ez az
egy eszköz van a kezében arra nézve, hogy lelkiismeretes
feljegyzései s azok érvényesítése által a mulasztások mizériáitól magát idővel megszabadítsa.
És mégis
mit tapasztalunk?
Azt, hogy a tagadhatatlanúl
fáradsággal
járó ellenőrzést némely kényelmes kartársaink terhesnek találják és azzal állván elő, hogy feljegyzéseiknek úgy sincs eredménye:
vagy egyáltalában
nem is jegyzik a mulasztásokat,
vagy, ha jegyzik is, csak akkor, mikor már ez az oly könnyen elharapódzó
kór
epidemikús arányokat öltött,
Pedig, míg, mint egy ember, kivétel nélkül mindnyájan ném veszszük lelkiismeretesen
a mulasztás ok ellenőrzését, és nem eszközöljük csüggedetlen kitartással azok csökkenését: addig a 8 hónapos, sőt a 6 hónapos szorgalmi idő falusi iskoláink legnagyobb részében pium desiderium marad.
Tudom én, t. kartársak,
hogy a kivánt eredmény egyszerre el nem érhető,
de ok-e arra, hogy a visszás állapotok megszüntetésére
irányuló törekvéseinket még
mindig elodázzuk?
Vajjon hova jutnánk akkor, ha mindegyikünknek
lelkiismerete
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megengedné
azt a fentebb érintett
kényelmeskedést?
Oda, hogy a mulasztásj
napl6k adatai hitelüket vesztett
firkákká degradálödnának,
a minthogy most is
megesik egyik-másik esperességi gyűlésen. hogy azok adatai. kétséget keltenek.
Fentebb említettem, t. kartársak, hogy mennyivel tisztességesebb ránk nézve,
ha a különféle oldalról jövf utasításokat. magunkra nézve feleslegessé
teszszük:
ne hivjuk azt ki oly mnlasztás által, a melynek mellőzésével ezer aprólékos hoszúságtöl volnánk hivatva magunkat megszabadítani.
S.

Egy autódidakt tanító, ki a tanügyet nélkülözések
között is híven és önzetlenül szolgálta.
Egy magaviselete- és külsf megjelenésében szerény, de a tanít6i hivatás méltóságát egész nagyságában teljesen fölfogni tud6 tanférfiúról czélom ez alkalommal e becses lap tisztelt olvasóit megismertetni.
Tani.igyünkre meglehetős
sötét
árnyat vető ama kernak szülöttje ő még, a mikor a népnevelés reformjának kérdése alárendelt
sorsra kárhoztatva
pangott, szégyenére az akkori idők. azon sze-"
morú viszonyainak, hogy nem ritkán csavargó iparos segédek s más léha munkakerülők csoportjáb6l
került ki a szülők legféltettebb
kincsének, a zsenge' gyermekeknek nevelője, oktatója: a tanító .. Megtörtént azonban nagy ritkán akk-or is,
mint ma, hogy az ilyen iskolai kiképzést nélkülöző
egyik-másik
fiatal embert
szíve legszentebb vágya vezérelte a tanítói pálya. felé. S mig az ilyen nemes
vágyaktól
zaklatottak
ma, a fönnáll6 törvény és rendszer értelmében a képzőintézetek egyike- vagy másikában nyert kiképeztetésüknél
fogva a legtöbbször kifogástalan szakismerettel
lepnek hivatásuk terére, hol nevelői működésük
sikerét
eléggé biztosíthatja már a hivatott tanítói minőség; addig amazok magukra hagyatva, saját szorgnlmuk- s önerejükből
gyűjtött ismereteikre támaszkodva küzdhették csak föl oda magukat, hol a ma már tiszteltté
vált tanító nevet be nem
mocskolták, ellenkezőleg annak nimbusát emelték.
Ez ut6bbiak közé sorolható teljes jogosultsággal
a somogyi ágo hitv. ev.
egyházmegyébe bekebelezett pogány-szt-péteri
leánygyülekezet
érdemes öreg ánítója, jó Pat ak y bátyánk is, kit, mint alábbi életrajzaból megtudjuk, egy végzetes
csapás ütött el azon tervétől, hogy iskolailag kiképezve lépjen a munka terére·
Ámde szorgalma, ügybuzgós.ága, niunkaszeretete, szép tehetsége s különösen tanítói
állásában kifejtett önfeláldoz6 működése mindent p6tolt, mit az iskolába való lépés
lehetetlensége tőle megvonhatott.
Annál mostohább volt azonban hozzá végzete,
mely mint működése helyének fatális jelzője is elég sajátságosan fejezi ki, p o g
nyú 1 bánt el vele, mert a kezébe adott kevés kenyér mellett ott kisértett minden lépten-nyomon akoldusbot
réme is.
Nyomorult 200 forintot alig meghaladó évi fizetés mellett, a szenvedés, az
erős küzdelem, a megélhetés aggodalma,
az élet különféle suj toló szeszélye pazar
kezekkel rakta vállaira a testet-lelket
egyiránt .ölő anyagi gond nehéz terheit.
És
mégis - elég csudálatosan
- minden zúgolódás nélkül, egész odaadással végezte
á-
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kötelességét, s becsülettel töltötte be hivatalát, munkálva a számára kimutatott
kis körben az egyház, a társadalom és haza javát. Ha valaki, ő volt igazán' tisztában azon mély igazsággal, hogyan
é p tan í t 6 jut alm a, iga z b ére a h íven teljesített
k t e l e s s g megnyugtat6
érzetében
nyerheti.
1e g m élt 6 b b ki fej ez é s é t.
E tudat és mélyre hat6 tiszta érzés mellett dolgozott 36 teljes éven át,
nemcsak iskolájában, hanem azon kivül is. Egyesületi
gvüléseinken
tartott s
mindannyíszor osztatlan tetszésben részesült szakszerű felolvasásain túl, tollát a
nyilvánosság előtt sem pihentetve, szolgálta azt a szent ügyet, melynek igaz és
végig hű harczosává szegődött.
''
Most lássuk a jól megérdemelt nyugalomba vonulni készülő öreg, beteges
kartárs vázlatos életrajzát,' melyet a kezeim közt levő adatok nyomán' a következőkben lehet szerencsém e lap tisztelt olvasóival megismertetni
Pat a k y G é z a született Légrádon, Somogyvármegyében 1834-ik év ápril
20-án, Pataky Pál és Hráskóczy Emilia köznemes szülőktől. Atyja mint lelkész a
fehérkomáromi esperességben C s abd i n, ut6bb Dun a föl dv áro n, majd L é grád o n működött : még később San don (S?mogym.) nyert alkalmazást, mint licentiatus tanító. Gyakran érte őt, a szépeszíi tudományos öreget ritka kitüntetés, Pályamunkáival, különösen a gazdászat terén nevét ismertté tette; emellett jutalmul a
többek közt. egy nagyon értékes ezüst serleget is nyert.
A nem mindennapi tehetség- és munkakedvvel működő apa és gondos tanító
vezetése alatt nyerte Géza fia első oktatását;
elemi tanulmányait a legszebb síkerrel végezvén a sandi népiskolában.
Nagyon fontos tényezővé vált ez azon elhatározása körül, hogy a gymnasium osztályaira atyja segélyével privát uton készüljön elő. Ritka előszeretettel tanulta a természettan, szám- és mértani tárgyakat; mignem egy szomorú lesújtó esemény lépett közbe, mely mig egyrészről
nemes törekvésének útját vágta ketté, másrészt korai ifjuságának okozott vigasztalatlan keserű órákat, Ugyanis atyja egyik nőtestvére szerencsétlenűl menvén
férjhez, több apr6 gyermekével együtt, a nyomor- és inségtől hajtatva, ti jó testvér
házánál Sandon keresett menedéket
Tárt karokkal fogadta a különben
betegséggel is sújtott anyát, illetve nagynénét a jó -szivű kis öcs, utols 6 falatját is
megosztotta velé és gyermekeivel; saját nélkülözése árán kereste a boldogtalanok
sorsának enyhítését.
És mi lett a jutalom'?
Egy izben Pataky bátyánk
akkor
még ifjú, pihenő idejét távlati rajzolás közt tölté, melyhez atyjának e czélra
beszerzett segédeszközcit
használta.
S mig ő az udvart és melléképületeket
rajzolgatta, az istáloból
hirtelen nagy füst gomolyok emelkedtek föl, s egyidejüleg
nagynénje gyermekei ijedten futának a vész helyéről anyjukhoz. Ő pedig fölocsudván kedvencz munkájának elmerültségéből, tűzvészt kiáltva sietett al v6 atyjának felköltésére. . A nagynéne pedig elég hálátlan volt vásott, rosszúl nevelt
gyermekeinek mentségére a tűz okáúl az ártatlan rajzeszközöket, s a j6 öcs fejét
a felbőszült néptömegnek odavetni.
Mig az álmából felköltött atya legértékesebb holmik és irományok megmentéséveI foglalkozott, addig őt, ártatlanúl vádoltat, egy vadindulatú ember féktelen dühe az égő üszkök közé lökte, s több
nehéz égési sebektől' borítva nagy nehezen menekülhetett csak ki a könnyen végzetessé válhat6 veszedelemből.
ö
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Leirhatlan

az a viszontagság,
melyen ez eset miatt az egész családnak
kellett.
Az isteni gond viselés csodás működéséuek
köszönhető,'
hogy akadt önzetlen hű ember a községberr, kinek oltalma mellett a nép dühe az
ártatlanul szenvedőket halálba nem kergette.
Ily helyzetben is, égő sebeinek fájdalmától gyötörve ő volt, a hű fiú, az az erős, az az edzett test és lélek, ki az
ijedelem benyomása alatt veszélyes betegen fekvő édes anyát, a mélyen lesujtott
apát és a síró kis testvéreket önfeláldozólag ápolta és vigasztalta.
E szomorú eseménytől kezdődik a szerencsétlenség,
mely Géza bátyánkat
kevés kivétell el minden részeiben üldözte.
Gymnasiumba való lépése abban maradt, mert atyja csekély évi jövedelméből, hat élő gyermekeivel, ~ csapás okozta
anyagi veszteség folytán is alig tudta magát föntartani.
Ily nyomasztó családi'
viszonyok között most már teljesen az ö nk é p z é s gondolata foglalkoztatta ifju lelkét. Vas szorgalommal tanult, búvárkodott atyja szép könyvtárában, hogy tudásvágyának égető szomját. megelégítse:
ámbár e nemes törekvésében is sok nehézséggel kelle megüzdeni, mert mint legidősb gyermek a családban, a reá várakozó
nehéz kézi munka miatt tanulásra szentelt nappali idejétől szíve legmélyebb
fájdalmára gyakran elvonatott.
Ily küzdelmek közt is folyton tanulva érte el életének 20-ik évét atyja családjának körében.
Ekkor küldött az isteni gondviselés
számára' szabadítót Hunkár István neves mérnök személyében, ki Sand község határának fölmérését végezte, melyalkalommal
Ő, mint olyan tudni vágyó, a mértant
Euklydes elemeiből elméletileg ismerő, s azt gyakorlatilag is értékesíteni
óhajtó
ifjú a mérések eszközlésénél tanúsított
rendkivüli érdeklődéseés ügyességénél
fogva a figyelmet magára vonta, ugyannyira, hogy Hunkár, bár gyakernoka volt,
őt mégis szívesen kérte atyjától maga mellé praktizálni.
De az atya, mint a
községi jegyzői hivatal terheit is viselő tanító utalva lévén fia segítségére, Hunkár
kivánságának nem óhajtott eleget tenni; mindamellett a fiút - könnyes szemek
kel ugyan - a legyőzhetlen tudásvágy atyja ellenére is Hunkárhoz kötötte, s egy
teljes évet töltött nála, mely idő, mint maga mondá, képezte ifjúságának
egyedüli boldog szakát.
De a fátum itt is üldözőbe vette, atyja ugyanis szembetegségbe esvén, hivatalát nem folytathatta;
segédet pedig szerény jövedelménél fogva
nem híhatott, kénytelenítve volt fiát magához visszahíni.
Ő fájdalommal ugyan,
de a fiúi kötelesség érzetétő! hajtátva készséggel jött a szülői házhoz,
hol teljes
három éven át (1864-1867)
helyettesítette
atyját:
évről-évre' fényesebb eredményt mutatva föl a sandi iskolában. Atyja szembetegségéből
kigyógyulván,
hivatalát minden fönnakadás nélkül folytathatta
tovább.
De Géza bátyánk sikeres
munkálkodása nem mosódhatott el minden jelentőség nélkül. Az egyház illeték es
köreiben felköltöte figyelem megtette
hatását, s különösen Nt. Andorka János
esperes úr befolyása és pártfogása
folytán átvette az 1867. szept. 7 -én megnyitott p.-szt-péteri iskola vezetését, hol a jelzatt idő 6ta egész maig működött ,
S működése alatt .tanúsított
kitartö törekvése,
ügyszeretete és példás viselete
folytán nemcsak egyházi hatósága -és hivei, hanem tanító-társainak
osztatlan szeretetét és becsülését is birta s fogja birni állandóan.
Családi élete, melyet 1860-ban alkotott, fájdalommal legyen mondva, sem
őt, sem közel állóit nem hangoihatta örömre.
Házasságából
két gyermek született;
e~y fiú, kinek élénk elméje 5 éves korában agyvelőgörcs
következté-

keresztülmennie

ben megtompúlt, s maig is élő halott és egy leány, ki szerény anyagi viszonyok
mellett régebben van férjnél, kinek védszárnyai alá menekül ma gyámolftást keresve a megérdemlett nyugdíjba lépő, sokat ezenvedett beteges öreg családapa és
hű kartárs
Oklevelet sem felekezeti, sem állami vizsgáról nem szerzett.
Midőn egy
. alkalommal ez iránt egy bizalmás kartárs a fölkérdezni bátorkodott, elég jellemzően
ezeket mondta: "Oklevél nem mindenkor teszi a tanítob azzá, a mivé voltaképen
lennie kellene. Oklevél nélkül is lehet jó önképzés mellett jó tanító az, ki testestüllelkestül hivatásának él." E laconice mondott elvitázhatlan
igazság erőteljesen
tükrözi -vissza az általa átérzett magasztos tanítói pályával kapcsolatos
kötelességek hű teljesítésének megnyugtató édes tudatát.
Midőn ezzel P. kartársunknak
gyenge tollarnmal papirra vetett életrajzát
befejezem, egyedüli óhajtásom az marad, vajha visszavonulása s nyugdíjaztatása
alkalmából ujólag reá várakozó, anyagi gonddal terhelt életének hordozásat tenné
könnyűvé a multban teljesített,
a jutalmat önmagában biró igaz munka vigasztalö érzése !*)
Zsiray József,
V ése.
ev. tanító.

Az elaggott tanítók igénye az országos tanítói
nyugdíj alaphoz.
Olyan nincs, mai napig még niucs; kár erről szót is vesztegetni! ...
Sőt
inkább épen ezért kell szélani erről, és épen most, midőn a nyugdíj törvény
revizieja a napirenden van!
A. nyugdíjtörvény
akorosabb
tanítókat,"
kiket hivatalban
ért, egyenesen
ugyan nem zárta ki a nyugdíjazás áldásaiböl : de egyrészt csekély összeget helyezett számukra nyugdíjúl kilátásba, másrészt magasabb díjakat követelt tőlük,
melyeket a régi jó időkben sitin-pénzben megállapított szegényes fizetésből, melybe
bele voltak tudva a régente korszei íí, most immár korszerütlen
ajándékok s
mellékjövedelmek
is, elvállalni a legtöbbjének nem volt módja, egy némelyiköknek talán a bizalmatlansaguál
fogva, melylyel a gyarló emberi természet a fe:'
lülről jővő, szokatlan áldást is fogadja, nem volt kedve.
A nyugdíjtörvény tervezői s szervezői azt a legszilárdabb alapokra kivánták
helyezni, melyeken kötelezettségeinek
minden eshetőséggel szemben eleget tehessen. Ezen alapokat könnyen megingathatta
volna az, ha éltes tanítók a fiatalokkal egyf-tembdn egyenlő díjak mellett egyenlő nyugdíjazásra
vétettek volna fel.
Ezért kellett további setétségben ülniök azoknak, kik gyengülő szemeikkel a
munkaképtelen
tanítók fl ezek özvegyei s árvái számára a nyugdíjtörvény
által
egy' szebb jövőnek hajnalhasadtát
láthaták.
Azonban a nyugdíjintézet
tervezőinek alapszámítása
nagyon szigo ru volt.
Az alap mai napság immár nagyon jól áll; az elvállalt kötelezettségeket
vigan.
birja, sőt ennél többet is. Arról van szé, hogy a tanítók hozzájárulási százaléka
jóval alább szállíttassék, hogy a nyugdíj összeg smeltessék, sőt azt is rebesgetik,
*) Őszintén kiváujuk mi is!

Szerk.

/

214
hogy a törvényes minimumnál
csekélyebb fizetéssel biró tanítók javadalmazása
ezen alapból kiegészíttessék.*)
A nyugdíjtörvény alapeszméjéhez a csekély javadalmazású
tanítók fizetésének
emelésénél minden esetre közel ebb áll a munkaképtelenné vált agg tanítókat, kik
1875 túlkorűság okainal fcgva nem vétettek fel a nyugdíjintézetbe
(s özvegyeiket)
évi kegydíjban részesíteni akkor, midőn éveik terhe alatt megfáradva
tanítói hivatalukkal felhagyni kényszerültek.
Méltatlanság őket most is még egészen kizárni a nyugdíjtörvény
jötéteményeiből, hisz ők is szolgálták a nevelés ügyét sok éveken át ; szerencsétlenségök
csak az, hogy nem születtek 20-30
évvel későbben j fiatalabb kartársainknuk
már 'kilátásuk van nemcsak a magok bofizotései után. nemcsak az iskolai községek
díjai után, hanem az ország pénzéből is nyugdíjra.
Az öregek számára az ország
pénzéből, saját községeik kötelezott díjaiból nem jut. Segítsenek magukon segédtanítók által; fizessék s tartsák ezeket saját csekély javadalmukból !
Igazságtalan őket most is kizárui s csupán az iskolai községek vállaira hárítani a nyugdíjazás terheit, hisz ezen községek azon idő alatt is, mi)!; nyugdíjigénynyel nem biró öreg tanítójuk látta el az iskolát, fizették a nyugdíjjárulékot
a tanítói állomás után - évenkint, nem csekély összeget ! Az ő pánzökkel is
szaporodott a nyugdíjalap tőkéje!
Kárára vall a tanügynek
is, hogy ezen muukaképtelenek
nem kaphatnak
nyugdíjt, s így - miután nem kapálhatnak, a keldulást pedig szégyenlik, kényszerűlnek addig folytatni tanítói hivatalukat,
míg mozogni képesek, míg az elaggott gyenge testben elcsigázott,
gyenge lélek lakozik j, és ütik-vétik
az iskolai
teendőket, a míg és a hogyan birják, - arnugy is elavult mridszerük szeriut l
Nyugdíjt biztosítani az ily tanítóknak, akkora összeget, mint a mekkora az
intézet fiatalabb s fizető tagjainak járand majd egykoron, ezt mcstan immár
csakugyan nem tehetni.
De a nél kül, hogy. ezen fiatalabbaknak
szerzett jogaik
csorbulást szenvedn ének, se g é ly ben, ke g y díj ban részesíteni a hivatalból távozni
aggkoruk s munkaképtelenségök
miatt kényszerült
tanítókat (s özvegyeiket), ez
nem ellenkezik a nyugdíjintézet alapeszméjével, nem a humanitás követelményeivel,
nem a tanügy "jól felfogott érdekeivel!
És hogy az intézeti alap' ezen megterheltetéséért
némi kárpótlást kapjon, a törvény reviziőja alkalmával
általánossá
kellene tenni a tagsági díj kötelezettségét,
tekintet nélkül a szolgálati évek nl'
gyobb számára.
Egyébiránt ezen humanus intézkedés a tan ügy érdekében csak
kevés ideig- venné immár igénybe a uyugdíjalapot ; kevés idií mulva végkép
el fogy azoknak száma, kik 1875-ben túlkorúság okából nem vétettek fel a nyugdíjintézetbe.
'

*
Egy nagyon sajnos eset gondoltatta meg eZf>ke.t én velem. Ötven éven túl
szolgált a tanügy egyik szegény napszámosa.
A község végre beletörődött a
gondolatba, hogysrgítséget
kell az öreg mellé adni. Mivel absolut képtelenséget a hivatalos teendők folytatására a tanító ellen bebizonyítani
nem lehetett,
megállapodtak
abban, hogy a község fizesse a segédtanító tiszteletdíját
s tartá*) Nem arra gyűjtötték,

nem is volna jog

o s eljárás, ha arra fordítanák.

Szerk.

sáért az öreg tanítónak havi 7 frtot.
Vállalkozó fiatal ember hiányában a szerződést effectuálni nem lehetett.
Kétszeres szerencsétlenségére
az öreg tanítónak,
de - uram bocsá ! - szerencséjére a községnek, egy véletlen elesés ágyba döntötte a száraz csontokat.
A tanító hivatalos teendőinek
teljesítésére
nyomban
képtelenué lett. Ugyan kapóra jött ez a háladatos községnek!
Előrántották
az
iskolai rendelet rideg .paragrafusát,
mely szerint, ha a tanít6 hivatalos teendőinek teljesítésére képtelennélett,
tartozik a község segédtanít6ról gondoskodni,
kinek szállásáról s illő eltartásáról a tanít6, készpénz fizetéséről pedig a község
,köteles intézkedni.
És visszaszívtak az igéretet, melylyel a fent járó, ae még öreg
tanítónak a segédtartásért
bavi 7 frtnt ajánlottak volt, az ágyba döntött tanítdt
pedig kötelezték a segédtanítónak tartására - ingyen!
Csodálhatni-e, ha a tanítók e nesztóra szüken kimért 300 frtnyi fizetésének
ily megterheltetése
mellett, azt szíveson felcserélte 100 frt évi nyugdíjjal P
Száz forintnyi évi nyugdíjmorzsa ötven éves szolgálat után!
Sokkal kevesebb, semhogy abból az öreg és neje tisztességesen, nyugalmasan megélhetne, de annál
még is több, hogy éhen haljanak!
Kerül bizony abból koldusbotra és koldustarisznyára is, és ha végre az elcsigázott, kiéhezbetett testből kiköltözik a lélek ., .
koporsószegre és szemtödélre is!
Van-é több ily baj széles P, hazában, kutassa az iskolai statisztika, de akárhány van, ha egy, ha kettő, ha sok, hozzon reá enyhítő balzsamot a nyugdíjtörvény reviziója!
Kund Samu.

A dunántúli evang. egyházkerületi népisle bizottság
évi jelentése.
'Főtisztelendő és 'Méltóságos
népiskolai bizottság évi jelentését
beterjeszteni

:

elnökség!
Mélyen tisztelt közgyülés!
A ker.
a következőkben van szerencsénk tiszteletteljesen

.

1., A népiskolai közoktatás állapotát feltüntető adatok.
A dunántúli evang. egyházkerületben
az 1889/90. iskolai tanévben a tan• köteles gyermekek száma: 6-12 éves: 14,768 fiú, 14,215 leány, összesen 28,984
13-15 éves: 4975 fiú, 4722 leány, összesen 9697; 6-15 éves: 19,744 fiú
18,937 leány, összesen 38,681. Helyben elemi iskolába járt 14,001 fiú,
13,465 leány, összesen 27,466; ismétlőbe 4164 fiú, 4081 leány, összesen 8245,
idegen elemi iskolába 340 fiú; 290 leány, összesen 630;, ismétlőbe 130 fiú,
84 leány, összese; ~ 14; felső vagy polgári iskolába 32 fiú, 51 leány, összesen 83 ;
magánintézetbe
27 fiú, 4 leány, összesen ,31; 'középtanodába
39 fiú, - Igy az
iskolába járók főösszege 18,887 fiú, 17,275 leány, összesen 36,762; iskolába nem
járt 957 fiú, 962 leány, összesen 1919. 189,906 félnap ot mulasztett 86-51
gyermek: megbüntettetett
352 hanyag szüle. - Más vallású járt 770 fiú, 706
leány, összesen 1476.
Egészben' működött 405 képesített,
10 nem képesített,
370 rendes, 45
segédtamtö. - 354 iskola egyházi, 353 az egyház tulajdona, 1 bérelt; 341 jÓl
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12 rossz karban;

épületében van 417 tanterem, 367 tanít6lak;
épülete melletl
191 faiskola, 74 testgyakorl6;
taneszközökből:
600 fekete írótábla,
6158 fali
olvas6tábla, 986 fali térkép, 286 földgömb, 4716 természetrajzi,
1236 természet->
tani eszköz, 16,128 kötet könyv; 8 iskola épült, 21 javíttatott.
Az iskola évi jövődelme
125,131' frt készpénz, 80,955 frt terményekben,
összesen 206,092 frt. - Ez befolyik: 675,803 frt értéket képviselő ingatlan .vagyon jövődelméből
37,473 frt ; 54,164 frt tőke kamatjáb6l
3178 frt ; tandíjb61
20,120 frt ; állami segélyből 290, községiből 21,362, egyházib6l 8026, egyébből
115,644 frt, összesen 206,092 frt.
.
Az iskola évi kiadása: rendes tanítófizetésre
168,4.01 frt, segédnek 9923 frt,
javításra 8446, tanszerekre 1582, egyebekre 17,156, összesen 205,508 Irt.
Ezen adatok szerint a dunántúli
evang. egyházkerületben :
1. kt 1 agi s kol á z tat 0 t t 95'[ %,
Egyházmegyénként:
Tolna 97'9' vasi
közép 78'7' Veszprém 96'7' vasi f. 98'4' Zala 867' Somog:y· 100, Kemenesalja 95'0'·
Fehérkom. 99'9' soproni als6 99'4' győri egylimegye 98, soproni felső 84's, Sopron
város 100, Győr 99'2' Kőszeg 99'4' Rust 97'1 %.
2. Job b f ize t é s est a n í t 6 i á 110m á sok:
a) Szab. kir. városi
gyűlekezetek:
Sopron
(IH3 gyermek mallett
14 rendes, 3 kitiegítő tanító fizetése:
16,698 frt, egyre esik 1000 frt);
Győ r
388 mindennapi s 173 ismétlő mellett 10 tanító fizetése 6517.Írt,
egyre esik
450~ 700-967
frt);
K ősz e g (188 + 8R gyermek mellett 4 tanító fizetése
2975 frt, egyre esik 700 frt); Ru s t (78 + 30 gyermek mellett 2 tanító fizetése
640+810=1450
frt).
b) A tolnai
egyházmegyében:
Györköny
(362+157
gyermek
mellett 4 tanító fizetése 2120 frt, egyebkint 320-600
frt); Me kén yes (159 t54 gyermek mellett 2 tanító fizetése 310+1112=1422
frt); Izmény
(116+43
gyermek mellett 2 tanító fizetése 1124 frt); Pa ks (244
112 gyermek mellett
2 tanító fizetése 1146 frt); Bon y h á d (276 -r- 96 gyermek mellett 3 tanító fizetése 1500 + 250=1750
Irt}: M aj o s (156 +54 gyermek mellett 2 tanító fizetése
748+362=1110
frt); Váralja
84136 gyermek mellett egy tanító fizetése 719);
Kapos-Szekcső
(116+35
gyermek mellett egy tanító fizetése 943 frt).
c) A vas i f. egy ház meg y ébe n: Fel s ő ő r (94+53' gyermek mellett
egy tanító fizetése 520 frt); A.-LÖvő
(100+48
gyermek mellett egy tanító fize- •
tése 514 frt); Ném e t - Szt - Mih á 1 Y (125 +44 gyermek mellett 2 tanítö fizetése
575+-477=1052
frt);
Ku k m r (186+66.
gyermek mellett 2 tanító fizetése
1303);
Német-Hidegküt
(109+67
gyermek mallett egy tanító fizetése
595 frt); F.-L ö v Ő (165 + 17 gyermek mellett 3 tanít6 fizetése 1475. frt)
Sza ló nak
(99 + 20 gyermek mellett 2 tanít6 fizetése 518 + 446=994
frt).
é

d) A vas i k z. egy ház meg y ébe n: K r ro end .(68 + 8 gyermek
mellett a tanít6 fizetése 724 frt); T 6 t - Ker esz tur (307 + 125 gyermek mellett
tanító fizetése 673);
P éte r II egy
(219 + 92 gyermek mellett tanító. fizetése
562); A c s á d (47 + 33 gyermek mellett tanít 6 fizetése 560 frt). '
"
e) A k e ill e n e sal j a i egy ház meg y ébe n: Ji: i s - Som 1 y 6 ,(73 + 7 gy.
mellett
tanító fizetése 486 frt);
Ostfi~Asszonyfa
(144+-37 gyermek melö

ett

2 tanító

fizetése 766 : 200= 1066 frt);

ö

V önö c z k (94 f- 33 gyermek

mellett
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egy tanítö fizetése 509 frt); N s . - Mag asi (171 + 47 gyermek mellett 2 tanít6
fizetése 652+363= 1015 frt),
f) A veszprémi
egyházmegyében:
Pápa (120+49 gyermek mellett 2 tanít6 fizetése 700+400 -1100 frt); N.-SzőlIős(133+50 gyermek
mellett 2 tauítö fizetése 5151300
815 frt); Ajka (1021-18 gyermek mellett
egy tanító fizetése 500 frt}; Sze r g ény (109 + 36 gyermek mellett tanító fizetése 489 frt); Tak á t s i (67 t 20 gyermek mellett tanító fizetése 451 frt);
Cse!lkut
(03+16 gyermek mellett tanító fizetése 450 frt); Varsány
(57+18
- gyermek mellett tanít6 fizetése 450 frt); A -Ta más i (100 + 62 gyermek mellett
tanít 6 fizetése 430 frt); B.-S z o m b at hel y (114 + 40 gyermek mellett 2 tanító
fizetése 476 + 20=676
frt); L aj o s - Kom áro m (209 + 83 gyermek mellett
3 tanít 6 fizetése 290-600=1200
frt); Várpalota
(137+50 gyermek mellett
2 tanító fizetése 54 7 ~490= 1037).
g) A s om o g y i egyházmegyében:
Surd
(111+49 gyermek mallett
tanító fizetése 620 frt); Sze pet nek (100 + 48 gyermek mellett tanító fizetése
521 frt); Por r o g h - Szt - Kir á 1y (l07 + 98 gyermek mellett tanít6 fizetése
600 frt); Iharos-Berény
(93+61 gyermek mellett tanít6 fizetése 590 frt);
Szö ke - Dell cs (47+ 25 gyermek mellett tanító fizetése 508 frt); V é s e (116 +
75 gyermek mellett 2 tanító fizetése 515+300=815
frt).
h) A za 1 a i egy ház III egy ébe n: Tal i á n - D örö g d (68 + 17 gyermek
mellett tanító fizetése 400 frt); Sze p ezd (32 + 3 gyermek mellett tanító fizetéRe 449 frt).
i) A- fehérkomáromi
egyházmegyében:
Bokod
(50+53 gyermek mellett tanít6 fizetése 528 frt); O i· osz 1á n (227+147 gyermek mallett 2
tanító fizetése 440+304=744
frt); Veleg
(140+33 gyermek mellett 2 tanítö
fizetése 423 + 240 -~663 frt).
k) A soproni
als6 egyházmegyében:
Bük
(54+351-83
(alsö
osztály) = 171 gyermek mellett 2 tanító fizetése 600+307 frt); N.-Geresd
-(93 t-28 gyermek mellett tanító fizetése 645 frt); N s.-L á don y (47+13 gyermek
mellett tanító fizetése 486 frt); A.-S z o por (66 + 25 gyermek mellett tanít 6
fizetése 495); Sza k o n y (84 +- 38 gyermek mellett tanít6 fizetése 657 frt).
1) Agy ő r i egy ház meg y ébe n: L ébe n y (96 -{-45 gyermek mellett
2 tanít 6 fizetése 578+300=878
frt); N.-Baráti
(96 + 45 gyermek mellett :
tanító fizetése 534 frt); T é th (192 + 67 gyermek mallett 2 tanít 6 fizetése
531 +312=843
frt). '
m) A soproni
f. egyházmegyében:
ÁgfalVa
(183+45 gyermek
mallett 2 tanító fizetése 664 + 600= 1264 frt); Pet ő fal v a (62 +26 gyermek
mellett tanít 6 fizetése 560 frt); Harka
(124 +-66 gyermek mellett 2 taníto
fizetése 470+470=940
frt). Egyébként is Harka
igen szép áldozatot hozott a
nevelés szerit ügyének, 600 ingyen fuvar és 2200 ingyen napszámon fel Ü 1 6800
for i II tot for d í tot t ú j o nép Ű 1 t isk o 1 á jár a.
3.·Kisebb
fizetéses
helyek:
a) A tol nai egy ház meg y é b Ei n: Dun af öld vár (58 gyermek mellett
lelkésztanít6 fizetése") 85 -frt); B á bon y (64 + 29 gyermek mellett tanít 6 fizetés
*) A lelkészi fizetésen kivül,

A szerk.
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254 írt); Tor vaj (42'+ 8 gyermek mellett tanít6 fizetése 256 frt); D örö esk e
(179 +-70 gyermek mellett 2 tanít 6 fizetése 552
166 frt .. (Az utóbbi összeget
emelhetné;
mert 166 frt meghalni sok, élni kevés egy tanít6 viselt embernek.)
b) A vasi f. egyházmegyében:
Sámfalva
(53
13 gy. mellett
tanítö fizetése 276, segédé 120 frt~; Bor heg y (8 O gyermek mellett tanít 6
fizetése 172 frt); Határfő
(44+4
gyermek mellett tanító fizetése 270 frt);
Máriafal
va (31 +9 gyermek mellett tanít6 fizetése 264 frt)
c) A vas i köz é p egy ház meg y ébe n: Legkisebb fizetéses hely Szt·
Tam á s (38+ 4 gyermek mellett) és Nád as d (71 -121 gyermek mellett)
volna,
de ezeké is megüti a törvényszabta 300 frt minimumot.
d) A kemenesaljai
egyházmegyében:
E.-Hetye
(22+6
gyermek
mellett tanít 6 fizetése 217 frt); Káld
(42
13 gyermek mellett tanító fizetése
226 frt); A.-Mesteri
(72+16 gyermek mellett tanító fizetése 250 frt); Pálfa
(49t26
gyermek mellett tanít 6 fizetése 264 frt)'; Kem.-Szt-Márton
(40+9
gyermek mellett tanít 6 fizetése 265 frt).
e) A veszprémi
egyházmegyében:
Békás
(19+5
gyermek mellett
tanító fizetése 195 frt); N -A cs d (26 1- O gyermek mellett tanító fizetése 202
frt); B. - Szt - L á sz 16 (44 + 20 gyermek mellett lelkésztanít6
tanítói fizetése
104 frt); H á n t a (50 + 16 gyermek mellett tanító fizetése 271 frt); Ves z p r é m
(10+ 7' gyermek mellett lelkésztanító
tanítói fizetése 55 frt); Cse r nye (másodtanító fizetése 185 frt).
f)A
somogyi
egyházmegyében:
,gzt-Péter
(34+ 15 gyermek
mellett tanít 6 fizetése· 276 frt),
g) A zalai
egyházmegyében:
Nagy-Vázsony
(24+6
gyermek
mellett lelkésztanító
fizetése 234frt).
h) A soproni
f. egyházmegyében:
V e p e r d (77+-49 gyermek mel1;et t 345 frt).
i) A fe hér k o III áro III i egy ház meg y ébe n:
Bo k od másodtanítö
(69 +0 gyermek mellett tanít6 fizetése 182 frt); Szen d (58 + 14 gyermek mellett
tanít6 fizetése 207 frt);
Két hel y (40
7 gyermek mellett tanító fizetése
239 frt); C s á k v á r (29 + 14 gyermek mellett lelkésztanít6 tanítói fizetése 104 frt) ;
Ü s abd i (20 -t 7 gyermek mellett lelkésztanít6
tanítói fizetése 159 frt).
k) A s o p r o.n i als6
egyházmegyében:
M'i h l i (81+17
gyermek
mellett tanító fizetése 280 frt); R. - Sze mer e (22
5 gyermek mellett tanító
fizetése 295 frt).
.
1) A győri
egyházmegyében:
N.-Dém
(34+13
gyermek mellett
tanít6 fizetése 238 frt).
4. Ame 1y g Yűle kez e tek ben egy nél t öbb tan í t 6 van.
a) Szab.
k i r, városi
gyülekezetekben:
Sopron
_14 rendes,
3 kisegítő; .Gy r 10; Kőszeg
4; Rust
2. Négy
gyülekezetben
33
tanít6.
b) Tolna:
S.-Szt-Lőrincz 2, Gyönk 3, F.-Náua 2, Kéty 2, Kalazn6 2,
Varsád 2, Udvari 2, Kis-Tormás 2, Hid-asd 3, Majos 2, Bonyhád 3, Apáti 2,
A.-Nána 2, Döröcske 2, R-Kozár 2, Izmény 2, Mucsfa 2, Mekényes2,
Bikal 2,
Bikács 2, Györköny 4, Paks 2. Hu s z on két gyűlekezetben 49 tanító.
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c) Va 8 i f.: F.- Lövő 3, Borostyánkő
2, Szalónak 2, Rohoncz 2, N .-SztMihály 2, Dobra .2, Kukmér 2, Alhó 2, Pinkafő 2, Rődön 2. Ti z gyülekezetben
21 tanító.
d) Vas i k z é p: Battyánd 2, R -Lak 2. Két gyűlékezetben 4 tanító.
e) Ke men e sal ja: Ostfi-Asszonyfa 2, Csönge 2, N s.-Magasi 2, Magyar-:
Gencs 2, K-Hőgyész 2, Simonyi 2, K-Mihályfa 2, A.-8ág 2. N y o 1c z gyűle'"- kezetben 16 tanító.
f) Ves z pr é ru: Pápa 2, N.-Szől1ős 2, B.-8zombathely 2, Csernye 2, Várpalota 2, Lr-Komárom
3. H il t gyűlekezetben 13 t:1nító~
g) Som ogy: V ése 2.
h) Za 1 a: Kővágóőrs 2.
i) F eh é r kom áro m : Oroszlán 2, Bokod 2, Ondód 2, Veleg 2, Tordas 2.
Ö t gyűlekezetben 10 tanító.
.
k) 8 o pro n i al 8
Beled 2, Bük 2, Farad 2. H áro. m gyűlekezetben
G tanító.
J) Győ r i egy ház meg y ébe n: Felpécz 2, Kispécz 2, Lpatona 2, Téth 2,
Malomsok 2, Lébeny 2. Hat gyűlekezetben 12 tanító.
m) 8 o p ro ni f.: Ágfalva 2, Harka 2. Két gyűlekezetben 4 tanító.
ö

ö

:

A zeg ész le 6 r 1 e.t ben 70 gy űle leeze t ben van egy nél t öbb
Ó, vag y i 8 Ö S sze sen
170.
5. A 11] e 1y gy űle kez et e kb e n t öbb tan í t óra vol n asz ü ks é g :
ü

tan ft

a) Tol na:
8 zár a z d (iskolaköteles
124 t 20 és csak egy tanító).
H'i d e g k t (121+42 és egy tanító); Hidasd
126 f--32 és még 155+75 és
3 tanító); Kö t t s e (149;-62, egy tanító); Ecsény
(112;-47 gyermek és egy
tanító): Ci>ikó8-Töttés,
(126-t-55, 1 tanító); Kap o s-Bz e k c s őYl Lő-i-Bő
1 tanító). Hét gy űle kez e tb e n.
ú

b) V'a si f.: Ki 8- K ö r t v élye 8 (94 +41, egy tanító). N é me t-Hi d egkú t
(109+67,1
tanító); Bü k k s d (98+38,1
tanító); Farkasfalva
(lakosainak
száma 1650, tanköteles 95 +?, 1 tanító); Fel s ő ő r (94 -1 53, 1 tanító); A.Lövő (100.1-18,1 tanító),
Hat gyűlekezetben ..
ö

c) Vasi k.: Battyánd
(~29J~?25, 2 tanító);
Bodóhegy
(264+126,
1 tanító};
F.-Csalogány
(189;-73,1
tanító);
Domonkosfa
(100+55)
1 tanító); Mogyoró
sd (108 i-39, 1 tanító); Péterhegy
(219 +92 1 tanító);
Tót-Keresztur
(307+115,1
tanító). Hét gyűlekezetben.
c1) Kemenesalja:
Gércze
(117+48,1
tanító).
e) Ves z p r é ro: B. - T a 11] á si (100 + 62, 1 tanító); N. - Alá so n y (95 + 33,
1 tanító); Sz e r g n y (109+-36,] tanító); Öskü (116+42,1
tanító); 8uúl'
(102 + 32, 1 tanító).
Ö t gyűlekezetben.
f) 80 mogy:
Iharos-Berénj
(92+61, 1 tanító); Szepetnek
(100
+48,1 tanító); Súrd (111+49,1 tanító); P'o r r o g h-Hz tv Ki r Ly (100i'89,
1 tanító) j Gy é kén yes (96 + 52, 1 tanító). Ö t gyülekezetben.
g) Soproni
als
N -Geresd
(93+57,
1 tanító};
P6rládony
(106 -t- 26, 1 tanító).
Ké t gyűlékezetben.
h) Fehérkoroároro,:
Oroszlán
(227;-147, 2 tanító).
é

á

ö

:

/

-

280

i) Győri

egyh

z m e g y e : .N.-Baráti
(96+45,1
tanítö}; M6rieztanító}:
Osikvánd
(100+43,1
tanító).
Három
gyűle-

hida
(114+34,1
kezetben.
,

á

k) Soproni
f.: Bánfalva
(192+40,1
tanít6); .Medgyes
(170+52,
1 tanít6):
Ka boI d (117 .• 52, ] tanító): Os á v a (120 + 53, 1 taníto) j B a If
111 + 40, 1 tanít6).
Ö t gyűlekezetben.
t öbb

Az eg ész ker üle tb e n 42 gy
tan í t 6 r a.

ű

l eke zet ben
.

vol n asz

ü

ks é g ,m é g

6. A hol 'n agyo b bis k o 1 aik ö n y v t r v a n.
a) Sza b. k i r, vár o sig Yűle kez et e kb en: Győr 1179 kötet,
900, Rust 225.
"
á

Sopron

b) Tolna:
S.-Szt-Itőrinez 268, Kalazn6186,
Majos 207, Mekényes 110,
130.
e) Vasi
f.: F.-Lövő
277, Édehaza 150, Drumoly 126, Szalónak 250,
Felsőőr 102.
•
d) Vasi
k.ö z p : Sárvár 230, Hodos 1B7, Körmend 170, Mesz1en 137.
e) Kemenesalja:
Vönöezk 112, K.-Högyész 120, Simonyi 100.
f) Ves z p r é m: Pápa 1364, Hánta 170, Tés 298, L-Komarom
405,
Ajka 260, Eis-Karnond
145, Öskü 120.
g) Som o gy: Surd 108.
h) Fehérkomárom:
Veleg 105.
i) So pro ni als 6: Szakony 117.k) Gy ő ri egy ház meg y e:
Lpatona 178, Téth 150, Csikvánd
120,
'Malomsok 102.
1) So pro n i f.: Harka 405, Balf 221.
7. A hol más vallásúak
számosan
látogatják
iskoláinkat.
a) Szab. kir. v. gyűlekezetek:
Sopron 63, Győr 50, Kőszeg 63, Rust 18.
b) Vas i k z ép : Hodos 52, Bod6hegy 33, Domonkosfa 86; R.-Lak 26 .:
e) Somogy:
Path 44 (saját 61), Szt-Péter 20 (saját 49), Vése 36.
d) Za 1 a: Almli 17, Leányfalu 15, Kapoles 11.
e) So pro n i als 6: Szakony 10, P6rládony 24.
f) Ves zprém: Varsány 10, Sikátor 14, Hánta 11, Ajka 20, Alásony 27, Pápa 33.
g) Va si f.: Kukmér 21, Őri-Sziget 21.
h) Tolna:
S.-Szt-Lőrinez 11, Némedi 14, Tab 13, Polány 17.
i) Kemenesalja:
Pálfa 20, A.-Me$teri 12, Csönge 27, Vönöezk 13,
P.-Szt.-LászI6 15, B@llahida 14, Za1a-Istvánd 10.
k) Fehérkomárom:
Osabdi 35, Veleg 37 .
. 1) Győ ri egy: ház meg y e: Enese 46.
8. A hol a z isk o láb a n e III jár 6 k s z á m a fel t ünő enn agy.
a) Vasi
közép
egyházmegyében:
Battyánd
1045 iskolaköteles
gyermek közül 419 nem látogatja
az iskolát, Bo d 6 heg y 309 közül
203,
Péterhegy
311 közül 107, T6tkeresz~ur
422 közül 89, Felső-Osalo.g á n'y 262 közül 76.*)
Paks

é

ö

árók

*) A közlekedési nehézségek mellett a sok szó r v á n yIiqzza magával az iskolába nem
e nagy számát. Azonban a bajon talán mégis lehetne némiképen segíteni.
Szerk.
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9. 1 n gye n e sok tat á s.
Miután a győrvárosi gyülekezet iskolairól fel vett kimutatásban tan díj nem
fordúl elő, fel kell vennünk, hogy ottaz iskoláztatás ingyenes.
Azért is üdvözölj k Győ r vár o s á t, min t ú t tör ő gy li 1eke zet e tet ére nis Dun á n túl *)
10. A rovatos
ívek pontos
betöltése
Kellően betöltött, legpontosabban egybeállitott
adatokat
a vasi k z é p és
soproni 31 s 6 egyházmegyék
espereseitöl,
valamint a veszprémi egyházmegye
tanugyi bizottsága e-l n ö két ő 1 -kaptunk. Eli s m.e rés ért e!
ü

ö

II. !gyházmegyék

nyilatkozatai.

A ker. népiskolai bizottság a maga elnöksége útján j6nak .látta következő
kérdéseket intézni az egyházmegyék
eloökségeihez:
1. .Melyik hónappal kezdődik s melyik hónappal végződik az iskolai év úgy
a mindennapi, mint az ismétlő iskolában?
. 2. Följönnek-e pontosan? s bejárnak-e rendesen a gyermekek az iskolába?
3. A hanyag szülők meglesznek-e büntetve P A büntetésdtjt
mire fordítják?
4. Az egyházkerületi tanterv s a kijelölt tankönyvek használtatnak-e P
E kérdésekre (- agy ő ri egy ház meg y e nag y o n b ö 1 cse n azt is'.
számon
veszi:
Az iskolás
gyermekek
látogatják-e
a reggeli
k ö n Yö r g é sek et? -) egyes egyházmegyék következőleg válaszoltak:
a) Z al a: Az iskolai év 2 gyülekezetben (Nagy-Vázsony és Szt-Antalfa)
sze p t.-rel kezdődik apr i 1 hónappal végződik; négy gyülekezetben (Eöcs, Kapolcs,
Leányfalu. Talián-Dörögd)
okt o ber ben kezdődik, apr i 1ban végződik. Mencshelyen n o v e m ber ben kezdődik, apr i 1ban végződik;
Eöcs, Kapolcs, Nagy-Vázsony, Talián-Dörögd
gyülekezetekben csak het e k
mulva jönnek fel a gyermekek, Leányfalu, Mencshely, Szt-Antalfán az év megnyításakor azonnal;
A tanterv mindenütt életbe van léptetve; az ajánlott könyvek csak részben
Leányfalún, Szt-ántalfán é pen nem használtatnak.
Büntetés három' helyen (Eöcs, Mencshely, Szt-Antalfa) alkalmaztatott.
A
büntetésdíjat iskolai czélokra fordítják.
Az ismétlők ugyanannyi ideig oktattatnak, vizsgát azonban nem tesznek.
b) Ves z pr é m: Somly6 als6 vidéke jelenti: A tanév október 1. kezdődik,
május 1. végződik;
A kezdők az év elején, a nagyobbak csak hetekkel később jönnek fel.
A mulaszt6k jegyzékét, Ajkát kivéve, nem adják át büntetés végett a községi előljár6ságnak.
Az ismétlők oktatása november elején kezdődik start april közepéig. Vizsgát
itt sem tesznek.
c) Ke men e sal ja. Az egyházmegye elrendelte, hogy az ismétlébe jár6
gyermekek vizsgát tegyenek.
d) So pro ni als 6: Az egész egyházmegyében
a 6-9 éves gyermekek
september elején, a többiek októberral jönnek fel az iskolába.
A vizsga május
2-dik felében tartatik.
*) Sopronban már négy év óta nincs tandíj.

Szerk.
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A rendes iskoláztatásra nagy gondot kiván fordíttatni ; azért is az iskolavizsgalék két izben látogatják meg az iskolákat.
Az ismétlők okt. elején felmennek, aprilban nyíl vános vizsgát tesznek.
Tanterv, kerület által ajánlott tankönyvek mindenütt használtatnak.
Jskolai "naplót" pontosan vezetnek.
e) Fe hér k o m áro m. Az egyházmegye felsf járásában a tanévet ugyan
szept, megnyítják, de a rendes iskoláztatás még is csak október, sőt Sz ák és
részben Vel eg (nagyobbak) novemberben lép életbe.
Az egyházkerület által ajánlott tankönyvek, O ros z 1á nt, Bo ko d o t kivéve,
használtatnak, a tanterv, 'Oroszlán. Bokod, Szák kivételével
életbe van léptetve.
A mulasztők jegyzékét beadják, de csak Bokocl és Vel eg büntet A büntetés- díjat iskolai esélokra fordítják
Az ismétlők 5--8 hónapig járnak, vizsgát azonban nem tesznek .
. f) Tol na:
A tanítás le rtöbb helyen októberral kezdődik start
máj usig.
Kivételssen szeptembertől májusig. A pontos iskoláztatás kezdő idejéül még is csak
október közepét lehet felvenni.
Az esperesség a mulasztökkal szemben annyira szigorú, hogya hol kell, a
főispánig rekurál, s nem minden eredmény nélkül.
g) K ősz eg. Az iskolai év szeptembertől juniusig tart, a gyermekek egész
éven együtt vannak.
A tanten életbe van léptetve, az ajánlott tankönyvek haszuáltatnak.
A. büntetés szegény iskolás gyermekek felsegélyezésére fordittatik.
Ismétlő helyett van ipa r- és vas á r nap i iskola; az elsőben a' gyermekek
vizsgát is tesznek, utóbbi helyen nem. A tanítás itt is szept.-jun.
h) Ru s t. A kerületi tanterv 1886/7 lépett életbe; mulasztási "Naplót"
ugyan vezetnek, de "a helyi viszonyokra tekintettel ", nem jelentenek be egy
mulasztást sem.
Az ismétlők télen heti 2 órában, nyáron 1 óráig oktattatnak Vizsgát nem tesznek.
i) So pro ni f. egy ház ill egye. Van téÚ és nyári iskoláztatás. A tanévet
hu s v é t ZálJ'1tbe, hu s v é t nyítja meg.
Kerületi tanterv s ajánlott tankönyvek szarint tanítanak.
Míg a mindennapi iskoláztatás a lehető legpontosabb, ismétlőről alig lehet
sző. Utóbbit 4 gyíilekezetben a régi "vasárnapi" iskola pótolja. Bal f kis d e dv t állított fel, Cs á v a tervbe vette.
k) Vasi közép.egyházmegye
:Majd nem a hány a gyűlekezet, annyi
különféle az intézkedés az iskolai év megkezdése és bevégezésére nézve. Pontatlan
az iskoláztatás a vendajkú gyűlekezetekben.
A kerület által elfogadott tanterv életbe lépett; ajánlott könyveink használtatnak. kivéve a vend iskolákat, hol a reáltantárgyakhoz nincsen tankönyv; a büntetésdíjat majd foly6sítják, .majd tőkésítik. Az ismétlők 6-8 hónapig járnak, de
vizsgát Hem tesznek.
IlL Vallásoktatás.
ö

ö

A nem felekezetünkhez 'tartozó polgári isrelákban teljesített vallástanításról
következök adták be jelentéseiket:
L a li cse k Jón á s, Hor v á t h D ez s ö és
G án c s Jen ő.
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E jelentések szerint:
Lau cse k .T ónás tanított a Ir apu vár i állami polgá ri fiu- és leányiskolában
hetenkint egy órán áto Tanította Luth. kátéját s az egyháztörténetet.
Tanítványai
száma 12 á ;ost. hitv, ev., 1 ev. ref. A növendékek junius 8-án nyilvános vizsgát
tettek, 3 fiú s 1 leány közülök konfirmálkodott.
R'o r v á t h D e zs ő tanította Veszprémben az elemi iskolásokat és iparos
tanonczokat hetenként 6, illetőleg 1 órán áto Tanította nekik a bibl. történeteket
kátét és egyháztörténetet.
G ánc s Jen ő oktatta a vallásban Székesfehérvárott az evang. gyermekeket
úgy a polgári leány-, mint az ipa r- és köz ség i iskolában,
Első helyen hetenkint 2 órában, második helyen 1 órán át, harmadik helyen heti 3 órában. A
tanulók száma összesen 35. A tanítás anyagát Stehló vallástani kézikönyve, az
evangyéliom ok s hitünk igazságai szolgáltatták.
A növendékek vizsgája jun. J 2-én
tartatott.
IV. Konflrmandus káté.
A mult évi közgyűlés
jkönyvének 130. pontja értelmében a ker. népiskolai
bizottság, úgy is miut könyvbiráló bizottság azon utasítással küldetett, ki, hogy
Polgár .T ános meszleni lelkész "Vezérfonal a konfirmandusok oktatásánál" -czímű
munkáját e tárgyban kiadott több művekkel együtt birálja meg s reá vonatkozó
véleményes jelentését a kerülethez teljeszsze be. Van szerencsénk jelenteni, hogy
a kerületi népiskolai bizottság ez újabb megbizatást átvette, 15 db gyónó kátét
tagjai közt megbirálásra kiosztott; így a munka folyamatban van. Igen természetes
hogy a dolog érdeménél fogva véleményes jelentést ez ügyben csak később terjeszhetünk a mélyen tisztelt kerület elé.
V. Ajánlott könyvek.
A kerületi népiskolai
bizottság
által "a z aj á nl ott
Capp r ó bál t),
k ö n y v e k jeg y zék ébe" ez' idén a következő munkák- vétettek fel:
1. Deutsches Lesebuch fül' Volksschulen von ,J oh. Polster etc. IL Theil,
dríttes Schuljahr. Preis geb 55 kr.
2. Schreib-Lese-Fibel von Joh. Druisner, Budapest 1890.
3. U ebungsbuch zur Erlernung der ung. Sprache fül' Volksschulen, bearbeitet
von J ul. Stettner, I - II Th. Preis 25 kr.
Ellenben: "Kurze
Kirchen
und Re f o r m a t io n ag e s c h ich t e" verfasst
von Joh. Ebenspanger, .üjabb átdolgozás végett szerzőnek visszaadatott.

VI. A másodtanítókról.
A kerületi népiskolai bizottság is foglalkozott ezen kérdéssel : ren des
taníto-e az úgy nevezett más o d tan í t ó, avagy csak se g é d? A mellékelt
jegyzőkönyvbe felvett indokoknál fogva, a másodtanítói (jobban más o d i k tanítói)
állást rendszeresítettnek
mondotta a bizottság, így a másodtanítót r 'e n des taní-o
tónak vallja. Enn é If o g v a a m so d tan ft ó i kér d é s ben a ren des
tanító
elnevezése
és az ő't megillető
competentiák
mellett
fog 1alt ha tál' o Z ott áll á s tsa
ker
1 et e t isa z é r d e m b-e n me gkeresni
határozta.
á

ü
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VII. Indltványok.
Az elnöki jelentéasel
. fogadtattak el:

kapcsolutosan

következő

indítványok

jelentettek

be s

a5 Oly egy ház a k ban (l, elnöki jelentés II. a-k),
hol a törvényben
megszabott 8 h6napnál kevesebb a szorgalmi idő, i n-t é z; ked j é k a' ke r 1 e t, hog y
a tanulási
idő meg ne csorbíttassék!
b) Oly egy ház me g.y é k (l. elnöki jelentés II. a- k), hol a megállapított
ker. tan ter v s használatra ajánlott tankönyvek még' idáig sincsenek behozva, ~
hiány
p6tlására
szoríttassanak.
c) Oly gy űle kez e tek ben
(1. elnöki jelentés Ill. a-l),
hol a tanítói
javadalmazás
még ma sem üti meg a törvényes minimumot : hivassanak fel a
hívek.az elnökség által, hogy a hiány pötlásánál
utah-61 és 'mödokról
gondoskedü

janak. Az esetben, ha a mult évi k. gy. jegyzőkönyvének
101, a-d
pontjai alatt
tervbe vett s e czélra javasolt kutforrások
alkalmazása nehézségekbe ·ütköznék,
vegye az esperesség ezen szegény egyházakat gonpozása alá s teremtsen számukra
közerővel" e czélb6l s e g é 1 Y a 1 a pot.

VIlI. Költséqvetés.
A kerületi népiskolai bizottság
jövedelem volt. .
Évi kiadás

szarint

költségvetése

227 frt 60 kr.
120 frt 70 kr,

.
.

Pénztár

106 frt 90 kr.
Tőkéje . . . . . ..
.....
210 frt 75 kr.
Hátralékban
vannak> fol y 6 évre: veszprémi egyházmegye 4 frt 20 kr.,
Somogy 4 frt 50 kr., Sopron felső 4 frt 80 kr., összesen 13 frt 50 kr. Régebbi
hátralékkal ad6s: Soproni f. egyházmegye 30 kr., Somogy 17 frt 18 kr., Tolna
. 47frt. 50 kr., összesen
frt 98 kr.
maradvány
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Többire kivál6 tisztelettel
maradtunk főt. és mélt6sá.gos
tisztelt közgyíílésnek, a kerületi népiskolai bizottság nevében.
Szombathely, 1890. aug. 4.

Dr. Berzsenyi Jenő, .
vil. elnök.

elnökség,

mélyen

Bogná.r Endre,
egyh: elnök.

- A dunántúli ev. egyházkerület közgyülése.
A dunántúli ev. egyházkerület .ez évi rendes közgyülését augusztus h6 13-ik
s 14-ik napján Bon y II á don, Tolnamegyében tartotta meg. A gyűlést
megelőzőleg augusztus -12·én este 7 órakor előértekezlet . tartatott az algymnasiurn rajztermében.
Másnap reggel 8· 6rakor gyámintézeti istenitisztelet volt a gyülekezet díszes
templomában.
A szép számmal egybegyűlt hivek s gyüléstagok igaz lelki gyönyörüséggel hallgatták végig S á nt ha Kár oly sár-szent-lőrinczi lelkésznek gondola-
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tokban s költŐi szépségekben gazdag egyházi beszédét, melyben Ezékiel 37. rész
1-10. versei alapján ezen igazságot fejtegette : haz a i ev. egy ház ti n k, k
zei ebb r ő 1 gyá min t é zet ü nkm eze j é II éle tet, vir u 1á s t egyed üla
1 éle kte rem t.' A beszédet kovető szép imát lapunk elején közöljük. Az istenitisztelettel egybekötött offertorium a gyámintézetnek 154.frt 30 krt hozott. Megható volt az egyh. beszéd bevezetése után felzendült szép karének,. melyet az esperesség egybegyült tanítói zengettek el Bec h t .T is ef ráczkozári tanító veze- •..
tése alatt ritka szabatossággal.
N éhán-y peresnyi szünet után agyülést
Szentmártoni Rad ó K á"l mán fő- .
íspán s egyházkerületi felügyelő nyította meg. . Beszédében egyrészt utalt a sötétségnek azon újabban feltámadt szellemére, mely dicsőíti a középkort,
másrészt
rámutatott egyházunk. azon régi bajára, hogy az összetartazandóság
érzete még
nem erfísödött meg eléggé benne. Fájdalommal jelentette továbbá, hogy szeretett
főpásztorunk az elnöki tisztséget gyengélkedése miatt ez alkalommal vele meg
nem oszthatja.
Agyülés.
őszinte részvéttel vette tudomásúl e kijelentést, s a
püspöki széket e gy.ülésre 'f' a ta y S á m u el veszprémi esperessel tölté b.e.
ö-

ó

A püspöki jelentés kapcsán olvastatott püspök urunknak hivataláról való le. mondása.
A gyülés megilletődéssel
értesült a lemondó levél tartalmáról.
A
Iemondást tudomásul nem vette, hanem egy szívvel-lélekkel elhatározta, hogy a
kerületi felügyelő élén kÜldöttségileg felkéri az agg püspököt
hivatalának tovább
folytatására.
Az iskolai nagybizottság jegyzőkönyve kapcsán különösen két iránybán történt fontos intézkedés: bizottság küldetett ki, mely a soproni ev. gyülekezet kiküldöttjeirel egyetértve, megoldja a soproni főiskolai ép.ület és telek átadásának s
. az építkezésre kérendő államsegély kérdését, továbbá' utasíttatott az iskolai bizottság' hogy a jövő évi kerületi gyülésig terjeszszen elő javaslatot a lyceumi igazgatóságnak megosztása iránt.
A pénzügyi bizottság jegyzőkönyve kapcsán elfogadtatott .a s-oproni theolegiai főgymnasinmi s tanítóképző-intézeti tanárok ötö d ~ ves kor II ó t 1é k á t illető
javaslat, mely szerint nevezett tanárok fizetése 1861-től kezdve öt évenként 5050 frttal javíttatik, eddig hivatalban töltött éveik után pedig 5-5 frttal számított
korpötlék-átalányban
részesülnek.
A pénztárak kezelését illetőleg pedig kimondatott, hogy az egyházkerület jövő évben ö n á II ó p é n z t á r i hivat alt szervez.
A népi-kolai bizottság kimerítő jelentését a közgyülés örvendetes tudomásul
vette, s elhatározta, hogy. amely tanítöcsalád
k é z.i m u n k á t tanít, jutalomban
részesíttessék.
A kerületi gyámintézet világi elnökévé 1 h á szL aj o s, egyházi elnökévé
pedig újra Gy urá t z Fer e n c z választatott meg. A kerületben történt ez idei
.gyámintézeti adakozás meghaladja. a 3000 frtot.
.
A felsőlövői intézetnek megengedte az egyházkerület, hogy államsegély ért
folyamodjék.
Kivántatik pedig egyszersmindenkorra
30,000 forint, évenként
5000 forint.
Hogy a soproni tanítóképző-intézet gyakorló-iskolája ne szoruljon mindenkor
b érházra, az egyházkerület gyakorlöiskola-építési tőke létesítését" mondotta ki, an-

.

"

nak gyarapítására
forrásokúl jelölvén meg a rendes állami sflgélyt fl az intézetfentartási alap jövedelmének évenkénti feleslegét.
A másod-tanítóknak' a gyámoldahez
való viszonyát illetőleg elfogadta az
egyházkerület a népiskolai bizottság azon indítványát, hogy a másodtanító 25 éves
koráig beléphet a gyámoldába, a nélkül, hogy a megelőző évekről pótlólag díjat
tartoznék fizetni.
A zsinati bizottság munkálatát - a törvénykezésről szóló rész kivételével a kerületi közgyűlés általánosságban elfogadta, s megtoldva a Kapi által készített
nép oktatási szervezettel, felterjeszti az egyetemes gyülésnek.
A mult évben indítvány tétetvén az iránt, hogyanépiskolai
vallásoktatást a
lelkészek végezzék, a közgyülés kimondotta, hogy a tanitókat nem kivánja elvonni
a vallásoktatástöl.
.
, Elhatároztatott,
hogy a fontosabb kormányrendeletek s püspöki körlevelek
ezentúl kinyomatnak s így küldetnek meg a gyülekezetek számaránya szerint az
esperességeknek.
A jövő évi közgyülés helyéül Pápa tüzetett ki.
A gyülés első napján közebéd volt az .Arany oroszlán" -ban. Agyülés tagJam kivül jelen voltak Bonyhád egyházi s politikai előkelőségei. 'I'ósztokban
természetesen nem volt hiány. Alig hogy elhangzott Radó ö Méltóságának ajkairól az Ő Felségét éltető lelkes szózat. megindult a szellemes s kevésbbé szellemes felköszöntők árja. A népnevelés munkás férfiai ról szép szavakban az egyházkerület költőpapja, S á n tha K á 1'01 Y emlékezett meg .
T 61 esik végűl regisztrálnunk még azt, hogy tan it ó in k tekintélyes számmal jelentek meg a közgyülésen.
Ugy is illik, hogy az ev.' tanító résztvegyen az
-ev. egyház dolgaiban s ügyei iránt érdeklődjék. Dicséret illeti azon egyházmegyéket, melyek küldötteik sorába tanítókat is vettek fel!
e

.Az orsz. tanító-gyűlésekről.
1. A tanítókepző-intézeti

"

tanárok

országos

egyesületének

közgyűlése.

E fiatal

egyesület, mely, mint országos egyesület, alig másfél éves, a f. é. aug. hó 18. s
19-ik napján tartott közgyíílésével alakúlt meg véglegesen. Csak lassan érlelődött
meg az' országos egyesülés eszméje, s ámbár az összes tanítóképző tanároknak
alig 1/3"'a lépett be eddig tagúl, a lefolyt közgyíílés a megjelent tagok szép
száma, da különösen azoknak rendkivül élénk érdeklődése által nemcsak arról
tesz bizonyságot, hogy az egyesület életrevaló s fejlődés képes, hanem arról is,
hogy az ilyen egyesületre nagy szükségünk volt. Képviselve voltak több tag által
együlésen
a felekezeti intézetek is, különösen
a róm. kath. és ágo evang;
tanítóképzők.
.
.
P éte r fi S á n dor elnök üdvözölve az egyesületnek szép számmal megjelent tagjait, s rámutatva az egyesül-t főteladatára,
II magyar nemzeti népnevelés
felvirágoztatására,
s azon körül~ényre, hogy nemzetünk épeu Király ŐFelsége

nevenapját
ünnepeli. az ő éltetésével fl. gyűlés] megnyitotta,
A felhangzott lelkes
éljenzé" lecsillapultaval
Sza t III ;i r y Gy ö r gy képviselő iuditványozza, hogy a
közgyülés 10 és II óra között, a tárgyalás megszakításával,
a plébánia templomban
tartandó ünnepi istenil.iszteleten testületileg vegyen részt. l ndítványa egyhangulag
elfogadtatott.
A nmélt, közokt. miniszter képviselőjének
L é v a y Fer e n c nek
bemutatása után Nag y L ás z l Ó, az egyesület titkára olvasta fel nagy gonddal
kidolgozott. terjedelmes s az egyesület egész történetet felölelő titkári jelentését,
mit a közgyűlés örömmel ci köszönettel vett tudomásúl, s határozta, hogy az egész
terjedel mében a jegyzőkönyvbe
igtatassék.
A pénztáros jeleutésének
felol vasása
utána
közgyülés
megkezdte a kitüz.ött elvi tételek megvitatását.
Tárgyalásra került első sorban a fehételi vizsgálalok kérdése, melyuck előadója volt Deá k Lajos maros-tordamegyei
tanfelügyelő. első hozzá szóló Cse pr eg II y Endre. A megindult eszmecserében
számosan részt vettek, A közgyűlés
előadó javaslatát
magáévá téve határozatilag
kimoudotta,
hogy a felvételi vizsgálat, a testi épség s arravalóság,
továbbá a zenei hallás megvizsgálasán
kivül
teljesen mellőzendő,
s e vizsgálatra is csak a 4 gyrnnasiumi, reál- vagy polgár
isk. osztályról telniutatott
bizonyítványnyal
lehet jelentkezni.
A 15 éven alól és
18 éven felül levő növendékek az I. évlolyamba fel nem vehetők.
Az egyik tanítóképzőből
a másik ba való átlépés, a hol a ta uterv teljeseu egybevág wiuden
nehézség uélk ül megtörténhetik.
Az áll. felsőbb leáuyiskoláknak a tanítóuőképzókhöz
- való viszonyaira nézve a vall. és közokt. miuiszt. úrhoz felterjesztés
intéztetik.
hogy az 1887. évi 28999. sz. a. kelt szervezete revisio alá vétessék. mert a két
intézet combinatioja sok gyakorlati nehézségbe ütközik. - Az ellentétes javaslatot, mely a felvételi vizsgálat fentartását s az előkészítő tanfolyam felállítását
kivánja, a közgyűlés többsége elvetette.
Következett a tanítóképző intézeti tanterv reviziójáról szóló tétel tárgyalása,
melynek előadója Kap i Gyula soproni ev. tan. k. igazgató volt. A vita e tételnél
is igen élénk volt. Kimondatott, hogy a tanítóképző intézetek általában 4 évfolyarnúak legyenek s gyakorló iskolával birjanak. Az általános képzés a 3 osztály
végéig lehetőleg befejeztessék,
a 4. év főkép a szakképzésre s a gyakorlati kiképzésre íordíttassék. Az elméleti és gyakorlati paedagogia, a magyar nyelv, zene s
énektanítási órák szaporíltassanak,
a földrajz a IIl. o.-ban is tanítassék, a történelem főleg mint művelődéstörténet
adassék elő. Minden képző ben az illető vidék
nemzetiségi viszonyai szerint a magyar nyelven kivül egy másik hazai nyelv, a
magyar vidékeken levő tanítóképzők ben és általában a tanítónőképzőkben
anémet
nyelv rendes tantárgj ként tanítaadó. A heti órák számának maximuma osztályonként 33 legyen.
Agya
k o rl ó isk o 1 á ról s agya k o r 1at i kik é p z é s r Ö 1 szóló tétel
előadója Per esS á n dor, losonci gyak. isk, tanitó volt. Előadó elismeri annak
szükségességét,
hogy a gyakorlati kiképzés mostani rendsz erén változtat ni kell,
hogy a növendékek több gyakorlati ügyességet szerezhessenek a gyak. iskolában,
Mindazáltal ajánlja, hogy a gyak. iskola maradjon továbbra is osz tat lan, de
rendeztessék be úgy, hogy tetszés szeriut osztottá lehessen átalakítani;
legyen
tehát a főterem mellett még, egy, esetleg két mallékterem. Pap p J ó z se f (Sopron) felszólalása s véleménye szerint ez csak félrendszabály, azért ő a gyakorlo-
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iskola 2-3 tere'mbe osz tását, tehát osz tot t iskclává alakitását kivánja, rnert
ezerinte csakis ily beosztás mellettszerezhetik
meg a .növendékek a kellő gyakorlatot, A nagy többség előadó javaslatát fogadta el. A gyakorló-iskolai
tanítói
állásra nézve határozatba ment, hogy arra csakis kitünő tanítók alkalmaztassanak
R fizetésök a rendes
tanárokéval egyenlővé tétessék.
Fölmérült az a kérdés is,
hogy a: mödszertant
ki tanítsa : a paedagogia tanára-c, vagy a g,yak.-iskola tanítója? A közgyülés többsége továbbra is a régi álláspontra helyezkedik.

•

Az utolsó tétel volt a tan í t ó kép e s í t ő viz s g á 1 a tok kérdése. Előadója A r á Ily i Antal, iglöi tan.' kép. igazgató volt. Hogy elegendő alkalom legyen
a jelöltek érettségének kipuhatolására,
ajánlja, bogy a képesítő vizsgéiat osztassék
ketté: alapvető és tulajdonképeni
képesítő vizsgálatra ; amaz a Ill. évfolyam
befejezése után, emez pedig a IV. évfolyam végén volna leteendd,
A közgyűlés
az alapvizsgát ugyan elvetette, de ~imondta] hogy minden évben minden növéndékre és minden tárgyra kiterjedö sz i g o r 1 II t (cenzura) tartassék, bogy a képesítő vizsgálaton nem szereplő tárgyakból az osztálysatok az osztály-bizonyítványból áz ol-levélbe átvezetbetők lehessenek. A képesítő vizsgálat menete pedig
ez legyen: irásbeli paedagogiai munkálat : a szóbeli elméleti vizsgálat, melynek
tárgyai: az összes paedag. tárgyakon kivül a hittan , magyar nyelv és irodalom,
a nemzeti történet és alkotmány tan, a meuuyiségtan,
a zene s végül a gyakorlati
vizsgálat. A magán uton készült tanulök ezentúl csak az esetben tehetnek képesítő
vizsgálatot, ba legalább 4 középiskolai osztályt végeztek s ezenkivül a tanítóképzői osztály-vizsgákat is időnként megelőzőleg leteszik. Az érettségi vizsgálatot
tett jelöltek is tehetnek magán uton képesítöt, ezek azonban a paodag. tárgyakból
és zenéből szigorűbban vizsgálandók meg. A képesítő vizsgálaton az osztályzatok
megállapíiásánál
ne legyen ezentul szava a nem szakértő igazgató-tanácsbeli
tagoknak, hanem végezze a vizsgálatot a tanári kar; a kormány ellenőrzf közegűl
. is szakembert nevezzen ki, A vizsgálatot a jelölt azon intézet tanári kara élött
tegye le,. a melyben a tanfolyamokat végezte.
A választmány azon indítványát. bogy a tanítöképzői
segédtanítónők .fizeté8e
a segéd-tariárokéval , egyenlővé tétessék, továbbá, hogy a képzői igazgatók igaz. gatöi dija a nyugdijba beszámíttassék:
a közgyíílés elfogadja, s úgy erre, mint
a gyakorlo isk. tanítók, a zene-, rajz- stornatanárok
fizetésének a rendes tanárokéval való egyenlősítése érdekében kimondatott, hogy a közgyűlés Csáky Albin
gr. kultusztniniszterhez
memorandumot terjeszszeu fel. - Helyesléssei fogadtatott
.az az indítvány is , hogyaképzőint.
tanári állások ezen tul pályázat utján töltes. senek be .. A kérvények a tanári karboz küldessenek, s aza folyamodók közül
bármct jelöl jön ki s . kinevezés végett teljeszsze fel a kultuszminiszterhez.
A tárgyalások befejeztével kihirdettetett
az időközben megűjtétt választások
eredménye, ~ely ezerint a választmánya
következőképen
alakúlt meg: elnökj
Péterfy Sándor, alelnökök: Hetyey Gábor, Mócsy Antal. főtitkár: Nagy Liszló,
titkár: Sztankő Béla, pénztáros: Komáromy Lajos, felelős szerkesztő: Nagy László,
szerkesztő társak : Hetyey Gábor, Herrmann Antal; ezenkivül 42 választmányi tag.
Tiszteletbeli
tagokká megválasztattak : Csáky Albin gr. miniszter, Berzeviczy Albert államtitkár, Gönczy Pál, Mayer István, Szvorényi József, Szász Ka-
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roly, Brassai Sámuel, Ifarsay Sándor, Ballagi M6r dr., Szathmáry György. Dániel
. Márton. Firczák G-yula, Gáspár János, Gyertyánffy István és Hetyey Gábor.
Elnök a tanulságos közgyülést
a kulíuszminiszter
jelenlevő képviselőjéhez
intézett azon kérelmével fejezte be, hogy a képző tanárok gyülésének
a tanítóképzés érdekében hozott határozatait,
az azokban foglalt óhajait megbizója elő.tt
tolmácsolni s 'kivitelökb~n az -egyesületet támogat ni sziveskedjék,
.
2. A negyedik egyetemes tanítogyülés közgyűlése. - Tizenkét évi szünetelés
után nagy lelkesedés között nyilt meg aug. 20~án a magyar néptanítók egyetemes
gyülesének előértekezlete,melynek
első tárgya volt a tisztikar megalakítása.
Lak it s Vendel a végrehajtó-bizottság
elnöke lendületes szép beszéddel
megnyitván az előértekézletet, kerelnöknek B ö s z r m n y i Mihályt ajánlja, kinek
elnöklete alatt a választás mcgeitetvén, közfelkiáltással sluökké választatott Sza thmár y György, orsz. gyül. képviselő, 'társeluökké
Lakits Vendel,
alelnökök ké
(szötö bbséggel): Schneider István (Pécs), Vass Mátyás (Szeged), Schenk Jakab
(Fehértemplom) ; jegyzőkké: Dr. Gőőz József (Budapest), Schwetz Vilmos (Budapest); Ember János (Ungvár) és Sziklay P. Gyula (Székesfehérvár). Ezután megállapította
az előértekezlet a gyűléseu tárgyalás alá-kerülö téte
lek sorrendjét s nagy tetszéssel _elfogadta Pa zár István (Nyíregyháza)
azon inditványát,· hogy az egyetemes gyűlés b. E ö tv ö s József szobrát a gyűlés első
napján koszorúzza meg.
Másnap, a nagy lelkesedés közt végbe ment szobor-megkoszoruzási
ünnepség
után, megkezd ődött a közgyülés. A vigadó-épület nagj' terme zsufolásig megtelt
tanítókkal s' taniigybarátokkal.
Elnök üdvözölve a közokt. miniszter képviselőjét
Ká r fy Tituszt s Ger ló c z y Károly fővárosi alpolgármestert
szives megjelené.sökért,. a gyűlést lelkesítő beszéddel megnyitotta,
A napirend első tárgya: ,"A mag y arn y elv tan í tás a a' mag y a rés
nem magyar
ajkú népiskolában,
k iv l figyelemmel
a nemzeti
sze II e m ápo 1á sár a" ünuepies és lelkesült hangulatban
tárgyaltatott,
végig.
A közgyülés L á u g Mihály (Pancsova) előadó javaslatát elfogadja.
Ez három
főrészből áll: "Mit kell tennie a magyar nyelvnek, a magyar és nem magyar
ajkú iskolák han , magyar nemzeti szellemben való sikeres tanításáért 1. az isk ol á nak, 2. _mit a kor mán y nak
és 3. mit a tál' sa dalom II ak."
Láng
Mihálvnak e lángoló hazaszeretettűl
sugallt s igaz meggyőződés és nemes ügyszeretettől
áthatott javaslata
mellett tartott nagyszabású beszédéért a gyülés
jegyzőköny vi köszönetet szavazott. Minden nemzetéért s hazájaért lelkesülő tanítónak ajánljuk, hogy Láng M. részletes dolgazatat olvassa meg (megjelent a többi
javaslatokkal együtt a Népnevelők Lapja megfelelő számaiban (s okuljon belőle.
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A második tétel volt: "A tan í tói állá s biz tos í tás a sat
anítók
szolgálati
viszonyainak
szabályozása
(szolgálati
pragmatika)
k l n s tekintettel
a tanítói
oklevél
értékére."
Kivánja a tanítók
magasabb kvalifikációját., a tanítók szolgálati vissonyainak
törvény utján való
szabályozását;
a tanítóképesítés legyen szigorubb a tanítói oklevél értéke legyen
egyenlő az érettségi bizonyitványéval;
az .iskolai szakfelügyelet
vétessék ki az
iskolaszékek s gondnokságok hatásköréből ; e hatóság felügyeleti joga tisztán adrni• aisztrativ természetű legyen; tanítók fegyelmi ügyében tanítók biráskodjanak;
a
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tanítói állások betöltésénél
legyen megtiltva a próbatanítás
tartására való kötelezhetés: a tanítói fizetés minimuma emeltessék s ötödéves pótlékkal javíttassék.
E tételhez Pe]' e s Sándor (LOSODCZ) és Bán y a i Jakab (N.- Becskerek) terjesztet
tek elő javaslatot.
A megindult vita nem állott ugy2n a méltóságos higgadtságnak azon a magaslatán, mint az első tételnél. mindazáltal a tárgyalás komolysága
legkevésbbé
sem szenvedett csorbát. Péterfy indítvanyara
a gyülés elhatározta,
hogya'
beadott javaslatok
együttesen adassanak ki az egyetemes gy ülés által
kiküldendő orsz. bizottságnak,
hogy az ezek alapján a közokt. miniszter elé terjesztendő szabályzati tervet készítsen.
A harmadik tétel volt: "Az állami
szak·szeru.tanfelügyelet,
t e k i n t e t t e l a néptanítók
e l l p t e t s r e." Javaslatot terjesztett be
Dr. H a vas Gyula, beszterczenaszódmegyeitanfelügyelő
és J ó zs a Mihály (Brassó). A közgyülés szavazattöbbséggel
J özsa M. határozati javaslatát fogadta el. E
szerint a szakszerű tanfeliigyelet
3 fokozattal sz~rvezendő, azaz legyen: helyi,
járasi és megy ei tanfélügyelet.
A helyi tantelügyeletct végzi az igazgató-tanító
a testülettel együUe3elJ; igazgató csak az lehet, a ki legalább 5 évig mint tanító
működött. - A járási tanfeliigyelő
kötelessége a területén
levő miuden elemi
iskolát évnegyedeuként
legalább egyszer alaposan megvizsgálni,
A járasi tanfelügyelőt az arra érdemes tanítók sorából, a megyei tan felügyelő hármas jelölése
alapján, a közokt. miniszter nevezi ki élethossziglan. - A megyei tanfeliig'yel~
hatáskörébe tartozik a magyéje területén levő felső nép-, polgári és . kereskedelmi
szakiskolák s a tanítóképzők
közvotlen
felügyelete és az összes iskolák admiuisztrativ teendőinek intézése.
Megyei taüfeliigyelővé csak azon iárási tanfelügyelők
VClgy iskola-igazgatók'
nevezhetők ki, -. a főispán hármas kijelölése alapján, a kik' mint olyanok legalább 10 évig .nűködtek s a tanfelügyelői
szakvizsgálatot
. letették. A jelesebb megyei tanfelügyelők elűléptetésképeu-rhivasaanak
jneg a közoktatási miniszteriurnba
mint miniszteri ~vagy osztály-tanácsosok.
A negyedik tétel volt: "A tanítók
a"nyagi helyzete".
A fizetés kérdése
a tanítók valamennyi ügye-bajának a legérzékenyebb, legfájóbb oldala, s hogy mégis
. alig remélt nyugalommal s komolysággal intéztetett el, abban főérdeme volt a
tétel előadójának, Dr. Bo kor József egyetemi tanárnak, ki az avatott művész
kezével játszott a tanftóság szive hurjain. Javaslata el is fogadtatott egyhangulag.
Ez csak általános elveket mond ki, u. m. l. hivja föl [IZ pg:retemes gyűlés a
törvényhozás figyelmét a tanítók anyagi helyzetének halaszthatatlan
rendezésére.
2. A fizetés ~inimumának
megállapitása
az ötödéves kerpótlékkal
együtt az
I-III. egyetemes és az 1889. évi vpg!'ellajtó-bizot.tsági
nagy gyűlés határozatai
alapján eszközöltessék. 3. A tanítók előlépése a népoktatás csenkan maradt szervezetének kiegészítésével
szabályszerűen
niztosíttassék.
Beszédében kiemelte
még előadó, hogy az 1868., törvényt ki kell egészíteni egy oly intézet szervezésével, vagy már meglevő kifejtésével, mely a nép okt at ása
k a d é m i á.j a
legyen s melyben a' népoktatással foglalkozó összes hivatalnokok kvalifikációjukat
megnyerhetnék.
Ötödik tétel volt: .A népisk.
tanter-v
módosítása,
tekintettel
az
osztott
és osztatlan
n ápis lr o l k r a ." Előadója volt Se b e s t y n József, de
határozati javaslatot beterjesztett még Var a s d y L. kir. tanfelügyelő és Sch m i d t
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Boldizsár (Baranya-Szabolcs),
A közgyűlés többsége előadó javaslatát fogadta el,
a beadott határozati javaslatokból
meritett kisebb mődosításokkal
. A javaslatok
. veleje ez: külöu tanterv készítendő az osztott és az osztatlan iskolák részére. Az
osztott népisk. tanterve maradjon a most is érvényben levő; de törlendő abból
az emlékezés gyakorlása, mivel az az egyes tantárgy ak tauításánál
úgyis eléggé
megtörténik ; a számtauból a tizedes törtek már a IV. osztályban is taníttassanak; a természetrajz,
a beszéd- és ért-gyakorlat íolytatásaképen, a Ill. és IV.
osztályban is külön tantárgyképen
(de mindig szemléltetés utján) tauíttassék;
az
embertan az olvasókönyv alapján, az egészségtannal kapcsolatban, több figyelemben részesíttessék;
a nyelvtan az olvasmány-tárgyalás
kiegészítő részét képezze
s a fősnly a helyes beszéd. a gondolkodás fejlesztése és a fogalmazás gyakorlására
fordíttassék. - Az osztatlan népiskolák tanterve a tanítandó anyag minimurnát
foglalja magában s úgy legyen körülirva, hogy azon 'a még gyakorlatlan tanító is
minden utbaigazítás nélkül magát tájékozhassa.
A fősuly az irás, olvasás, számolás és Iogalmazásra fektetendő.
Az 1. osztály számára előirott anyag az 1. és
II. osztály között osztandó fel. - Osztott iskolában a jól szerkesztett tankönyvek
szükségesek, az osztatlan népiskolákban
a tanítás középpontját ClZ olvasókönyv
képezze.
Hatodik tétel: "A n é pi s kol ait an k ö n y v ek s eze k bir á 1 a t á nak
kér d é se".
Ho ffm ann 1\1ó r előadó javaslatából,
melyet a kozgyíílés nagy
többséggel elfogadott, kiemeljük a következőket. Az elemi iskolában szükséges
tankönyvek az egyes osztályok s a tanterv követelményeihez
mérten: nyelvtani és
fogalmazási gyakorlókönyv, számtani gyakorlökönyv, szülőföldisme, hazai és általános
földrajz, magyarok története a világtörténelem
főbb mozzanataival, alkotmány tan,
természetrajz, természettan és vegy tan, egészségtan. A tanügyi kormány által életbe
léptetett birálati és engedélyezési rendszer is tovább fenntartandó.
Hogy azonban
a biráI at igazságos és produetiv legyen, birálják meg a népiskolai tankönyveket
az erre kiválóan hivatott szakférfiak ; neveztessenek ki tehát a közoktatási tanácsba
képzőintézeti tanárok s oly elemi iskolai tanítók, kik az oktatás és a tankönyvirodalom terén maguknak érdemeket szerestek. Hogy pedig a szerző is véleményt
mondhasson, a bírálatok, ha aznk a benyujtott
könyvet elvetik, adassanak ki a
szerzőnek, hogy ő is megtehesse észrevételeit, mi~lőtt a közoktatási tanács véglegesen batarozna.
Hetedik tétel: .A tanítói
közszellem
fejlesztése
az általános
é s k t ele z ő meg y e ita n í t ó - tes t üle tek sze r v e z é s e é s a zeg y etemes
tanító-gyűlések
állandósítása
által".
Előadó,SudyK.János,
kifejtette, hogyanemtanítói
közsz-llemre annyira a tanítók, mint inkább az oktatásügy fejlesztése érdekében van szükség. Kivánja, hogyamegye
.minden tanítója tagja legyen a megy ei általános tanítóegyesűletnek;
a felekezetek tanítói
alkothatnak
felekezeti egyesűleteket.
A vidéki egyesííletek képezzenek szerves
egészet az' egyetemes gyiíléssels
legyen köztük
kapocs az egyetemes gyülés
által választott bizottság. Alakítson tehát az egyetemes gyülés 50 tagból álló
végrehajtó-bizottságot,
melynek fele Iövárosi tanítókból, másik fele pedig a vidéki
tanítóegyesűletek
tagjaibóllesz választandó. E bizottság. adja ki az egyesületeknek
az általános érdekli tételeket megvitatás végett s a begyült határozatokról
a 3
ö
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évenként megtartaadé
egyetemes gyűlésen beszámol. Kéressék föl a m~gyar kormány, hogy az egyetemes gyülés költségeinek
fedezésére a költségvetfsbe
évenként 2000, illetőleg 3 évenként 6000 frtot kegyeskedjék fölvenni. - A közgyí.ílés
Sudy javaslatát némi mödosítással elfogadta.
Az egyetemes gyíílés utolsó tárg}"a volt "A z E tv ö s - a 1a p ü g j éne k
ren d e z é se". P éte r fy Sándor, az alap megteremtöje
s az iig.\' elöadója, rövid
jelentésében elmondta.' hogya lII. egyetemes tanítégyülés
bizottsága a kultuszminiszterhez kérvényt intézett,' hogy az alap Pgy külön e czélra alakítandó
egyesűlet kezébe "tétessék le. A miniszter megengedte,
hogy az Eötvös-alap
ügye a
IV'- egyetemes tanítógyűlés
ama tagjainak
kezébe tétessék le, kik az alapnak is
tagjai.
Némely kisebb ügyek elintézésa után Szathmáry György elnök a tanít6sághoz intézett lelkes beszédével agyülést
befejezte. Kifejezte ez alkalommal, 'hogy
a IV. egyetemes tanítégyütés
méltóságteljesen
s komolyan folyt le s 'hogy a
tauácskozások
menete csak dicsér, t~re válhatik a magyar tanítöságnak.
Meg kell emlékezuüuk
végül még a tau s z e r k i a l l t s r l is, melyet
a gyülések idejére, egy kiküldött
bizottság,
élén Ko z o c saT i vad ar, paedagogiumi tanárral, a Köztelkeu
rendr zett s a melyet a gyűlésel; tartama alatt
szám os tanár, tanító és tauügybarát
látogatott meg s ballgatta végi ~ az időnként
meg tartott gyakorlati előadásokat. Par tha y Géza a kiállított gazdasági eszközök
használatáról
tartott érdekes gyakorlati előadást; Su p P a n Vilmos a kézügyességi
oktatásról
értekezott az idevágó faipari g) tíjtemények bemutatásával.
Vá II t 8 a
György sepsi-szentgyörgyi
tanító a háromszék megyei tanszerm uzeum szem 1,ltelO
szekrénjéről
és egyetemes voualzójáról
értek ezctt. 1\1agyar
1\1i h l y ismertette
"eg.yetemes számoló és mérő" eszközeit-o Általában a tauszarkiállítás
folyton nagy
érdeklődés targyát képezte.
Vázlatos ismertetésüuket
egyftl(íl azon édes reményünk kifejezésével rekesztjük be, hogy mig hazánknak ily lelkes tanítösága
lesz, mint a lefolyt gyűlés~knek
jelenvolt tagjai : közoktatásunk
miudig virúlni és fejlődni 'log; de másfelől kifejezést adunk azon óbajtásuuknak
is, hogy e gynlésekeu kifejtett eszmék s határozatok
a közoktatási korrnány által vajha minél előbb megvalösíttatnanak
8 ez által úgy
tanítöképzésünk,
mint népoktatásunk
az itt hozott határozatokban
jelzett magasabb
szinvonalra
minél előbb eljuthatna.
Hogy e kivánságunk
nem marad pusztán
"jámbor óhajtás", arra nézve reményt s kezességet nyujthat nekünk C~áky Albin
. gr. kultuszminiszternek
a közg.\lílés üdvözlő táviratára
küldött eme válasza : "Az
egyetemes tanítőgjfilésnek
táviratilag hozzám intézett srives üdvözletet lekötelezve
. köszönettel vettem és melegen öbajtoui, hogy "iker kisérje a népnevelés fejlesztésére irányozott buzgólkodását" .
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Dr. Szeberényi Gusztáv
~e~e
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Az ev. egyháznak ismét gyásza van. Hazai ev. egyházunk legnépesebb gyülekezete egyik hű lelkipásztorát,
a legnépesebb egyházkerület
bölcs kormányz6ját,

egyetemes -egyházunk egyik kimagasl 6 n8gyját vesztette el f. évi augusztus-hé
19-én dr. Sze ber ény i Gu szt á v békéscsabai lelkész s bányai egyházkerületi
püspök elhunytával.
A boldogult főpásztor 1816-ban Kochan6czon, N yitramegyében született, hol
• atyja pap volt. Atyja, mikor a gyermek megszületett, épen Pozsonyban időzött,
hol akkor igtatták hivatalába Kovács Márteni Mihály püspö köt, s itt kapta az
első hírt az örvendetes családi eseményről. A kochan6czi pap
hírre kéfás an
azt jegyezte meg: "natus est superintendens" s ez a tréfa az idők folyamán be is
teljesedett, mert 'csakugyan püspök lett a kochanöozi pap fiából,
Később az apa
Selmeczbányára ment sekkor
Gusztávot a szecsői református paphoz küldötte
magyar sz6ra, honnan a- magyar nyelv teljes birtokával ment visszá, Selmecz- hányára a fiatal Szeberényi, s a gimnáziumban kezdte meg tanulmányait.
Mint
harmadéves filozófus a pozsonyi theologiai :tanfolyamra ment, hol együtt tanult
Breznyikkel, a selmeczbányai gimnázium jeles igazgat6jával. Schvehla tanár aján_latára Vecsera pozsonyi tanácsos házában mint nevelő .kapott alkalmazást a fiatal
theologus, ki az előkelő család körében nemcsak tanított és nevelt, hanem sokat
tanult is és kiképezte magát a zongora játékban és franczia nyelvben. Emellett
figyelmet fordított a t6t nyelvre is, melynek irodalmát behatóan tanulmányozta.
1838-ban, hogya theologiai tanfolyamot befejezze, Jenaba ment, a szünidőt pedig
utazással töltötte.
Majd hazament atyjához s ekkor még nem határozta el, hogy
szerzett ismereteit a papi, avagy a tanári pályán fogja-e értékesíteni:. Székács
.J6zsef ajánlatára a világo si Bohus családhoz ment nevelőnek s innen Békés-Csabára
segédlelkésznek. 1843cban Egyházas-Mar6tra hívták lelkésznek, hol tiz évig szol- gálta az egyházat, 1853-ban Békés-Csaba választotta lelkészének, hol nagy érdemeket szerzett az egyházszervezés körül. Építtetett iskolát, templomot, később
mint esperes fáradhatlan búzgalommal szaporította az egyházi vagyont. 1867-ben
választották
főesperessé, majd egyházegyetemi jegyzővé. Mikor pedig Székács
meghalt, a ,kerület püspökévé
választotta.
1872. okt. l-én igtatták püspöki hivatalába. Mint püspök különösen a közigazgatás terén tünt ki jeles szervező-képességévsl.
Egy ízben az országgyülésen is képviselte Békés-Csabát.
Czékus halála
után, mint az ágo hitv, evang. egyház püspöki karának másodikszeniora,
ki~ályi
meghivő levelet kapott a főrendiházba,
de annak ülésén egyszer sem vett részt.
"Új-szertartásos agenda" CZ. munkájáért a bécsi theol facultást61 d o c tor i czímet
nyert. Áldás és béke hamvaira!

a

Irodalom.
Szerkes.ztőségünkhez beküldettek következő művek:
A hívatas aldozata. Történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből.
Irta
Gát iGy ő z ő. Kiadja ~latz György, a "Magy. Paed. Szemle" szerkesztője,
(Wesselényi-utcza 48'. sz.) Megrendelhető a kiad6nál, fűzve 1 frt, díszkötésben
1 fÜ _50 krért.·
.
Gyermek-imák. Protestáns elemi iskolások számára irta _ T 6 thI s t v áll,
ev. ref. tapít6~(Nagy-Kajdacs,
Tolnamegye); megrendelhető szerzőnél. Ára 10 kr.,
.minden tiz példány után egy tisztelet-példány jár ..
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Magyar Abc és olvasókönyv német tannyelvű népiskolák számára,
írta
Sza b 6 L. Kiadja Stampfel Károly, Pozsony - Budapest. Ára füzve 12 kr., kötve
16 kr.
Gyakorlókönyv a hazai nyelv megtanulására.
Irta Sza b 6 L. Anémet
tannyelvű népisk. als6 osztályai 'számára: 20 kr., felső osztályai számára 36 kr.
Kiadja Stampf K., Pozsony- Budaespt.
Magyar Nyelvgya~orló
a magyar és német ajkú nép iskolák használatára'
Irta Pop p Antal. 1. füzet 16 kr., II. füzet 15 kr. Kiadja Staropfej K., Pozsonyban.

Vegyesek.
- A Luther-társaság
körébő!. A társaság szükebb köríi bizottsága a
.Népiratkák" -ra vonatkoz6 pályázatok eredményét igen kedvezőnek találja, a
. mennyiben öt pályamunka küldetett be s a birálök
valamennyit' elfogadhat6nak s
. kiadhatónak találták;
Kellő pénzalap hiányában a foly6 évben csak egyet, az
aránylag legjobbat fogják kiadni, melynek czíme "Hős Keczer András evang. vértanú családja" és szerzője a felbontott jeligés levélke szerint H"Ör k J 6 zs ef
eperjesi theol. dékán-tanár.
A Társaság jegyzője felkéri a többi négy pályázót,
hogy adjanak felhatalmazást a bizottságnak jeligés levélkéik felbontására s műveiknek későbbi kiadására.
Evégből Doleschall Sándor alelnök úrhoz kell fordúlni (Budapest, Deák-tér 4 sz.)
- A magyarországi ev. raf. tanítók augusztus h6 19'-én tartották meg
első egyetemes gyülésüket Budapesten, a ref. főgymnasinm dísztermében. A gyülés elnökéíil közfelkiáltással dr. Ki s sÁr o n paedagogiumi tanárt választották
meg. A tanácskozás főtárgyát a zsinat elé telj esztendő memorandum képezte.
Ennek főbb pontjai a. következők: készíttessék a konvent közreműködésével egységes és egyetemes népiskolai tan ter v; a kézikönyvek feleljenek: meg az egyetemes tantervnek s a konvent által approbáltassanak j az iskolaszék tagjai a lelkész jelenléte nélkül az iskolában vizsgálatot ne tarthassanak:
az egyházmegyei
iskelalátogatók
mellé társul egy-egy kitünő tanító adassék j az egyházmegyei s
egyházkerületi tanügyi bizottság egy harmada tanítokból álljon j minden egyházmegyében a tanítók legkevesebb 2 képviselőt válaszszanak, a hol pedig az egyházmegyében levő tanítók száma 60, ott három, 100 tag után pedig 4 tanítóképviselőt küldjenek az egyházmegyei gyülésre jegyházkerületi
gyülésekre minden
egyházmegye tanítosága küldjön egy képviselőt, zsinatra egybázkerületenként 2-2
képviselőt ; a tanító fizetése - lakáson és félhold kerten kivül - 400 frt rninimumban állapíttassék meg, mely minden, egy helyben töltött 5 év után a fizetés
10%-jával,
mint korp6tlékkal, 5 izben javíttassék,
A ref. felekezeti tanít6nőképzők felállításár6l sz6l6 tétel, rniután még kellőképen előkészítve nem volt, a
napirendről levétetett.
Utols6 tárgy volt: a ref. tanítók országos gyülesének álland6 választmánya, annak jogai 'és kötelességei.
Határozatba ment, hogya gyülés 30 tagri választmányt küld ki, a mely a 10 évenként, a zsinatot megelőzőleg
tartandó országos gyüléseket mindenkor előkészíti - A gyülés tagjai lelkes
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ovácziőban részesítették Sz á szK áro 1 y püspököt, ki mint házi gazda az ülésteremben megjelent, valamint szivesen látták vendégeikűl Kovács Albertet, dr. Bokor .Tózsefet s a Prot. Egyh. s Isk. Lap szerkesztőjét.
A tárgyalás komoly, higgadt és tanulságos volt. A református egyház - mondja a Prot. Egyh. s Isk.
Lap - meg lehet elégedve tanítóival, kik ez ülésen is megmutatták,
hogy hivatásuk szinvonalán állanak.
- Uj iskola. A harkai gyülekezet aug. 17 -én avatta fel új iskoláját.
Az
épület a falu legszebb pontján, jóformán annak közepén foglal helyet. A homlokzaton aranyozott betük jelzik a ház rendeltetését:
Evang.
Nép i sk o 1 a.A
nép oktatás ezen új csarnoka méltó büszkesége lehet a harkai gyülekezetnek.
Eltekintve az épület szerenesés helyzetétől, példányszerű annak a belső elrendezése .
. A tanítási terem minden tekintetben mintaszerű.
A tanítónak három szép szobából és az ezeknek becsét, czélszerű voltát fokozó egyéb helyiségekből álló lakása'
méltán ébreszthetne számtalan néptanítóban az elismsrés mellett az irigyléssei
rokon érzelmeket.
Ha az illető tanító gondoskodik á szép téres udvar befásításáről, akkor ez pompás pihenő tere lesz a tanulőknak.
A harkai népiskola új
háza első rendű népiskolai épület. Az érdem, az elismerés oroszlánrésze mindezért
tisztelendő Renner Henrik lelkész úré.
Renner úr mint fiatal. kezdő lelkész foglalta el ezen gyülekezetben 24 évvel ezelőtt prot. papi hivatalát. Rövid idő alatt
felismerte a gondozására bizott nyáj ügye-baját.
Gondolkodott, tervezett, hatáozott. Harmoniát kellett létesíteni a gyülekezet kebelében, 'egymás me gértésétr
bizalmat a 'gyülekezet és a pap között. Ez sikerűlt' is neki, fáradhatlan kitartással és a legpraktikusabb mödon érvényesítvén azon elvet, hogy az ember nemcsak Isten igéjével, hanem kenyérrel is él. Renner úr mint lelkipásztor teremtett
gyülekezetében rendezettebb, jobb vagyoni állapotokat.
Hivei ezt elismerték, hallgattak a pásztor szavára s követték azt, N em csekély áldozatok árán díszesen
elrendezték elhunyt kedveseiknek már nagyon is dísztelen állapotban volt nyugvó
helyét. Rendszeresítettek
egy második tanítói állást. A szerény, ődonszerű kis
imaházból teremtett a gyülekezet még nagyobb áldozatok árán egy kivül- belül
díszes templomot, melynek iíj csinos tornyáról három új harangnak szép barmoniája buzdította a pásztort és a nyájat új munkára, új áldozatokra.
Ime! ott díszelg az új iskolaház.
Igy fogta szolgálatába
egy szerény evang. gyülekezet
papja a Mammont, hogy építhessen az evangeliomnak, Istennek házakat.
A felavatási ünnepségek tiszt Renner úr rendezése folytán - a záró zenedarab kivételével - mintaszerű rendben folytak le, és' nem volt hiányában lélekemelő mozzanatoknak. Hatásos alkalmi beszédet jnondett a templomban tiszt. Lőw úr, Iocsmándi lelkész. Alapúl vette .Tán. 8, 31. s 32. versét, s ugy a tartalom, mint az
irály és. előadás tekintetében megragadó
szőnoklattal fejtette ki ezen alapeszmét :
,Az evang. népiskola fundamentuma az evang. igazság, czélja az evang. szabadság.
A felavatást nagyt. Fleischhakker
ágfalvi esperes úr végezte. Általános megindultság vett erőt a díszes ünneplő közönségen tek dr. Schreiner Károly egyházközségi felügyelő és tiszt. Renner úrnak a felavatás cselekvénye után mondott
szavaira. Mindaketten köszönetet mondottak mindazon rendezőknek, a kiknek az
új iskola létesítése körül érdemeik vannak
Renner úr szavai alatt alig maradt
egy szem szárazon. Délután 1 órakor va.gy 60 terítékkel adott ebédet Renner

lelkész' úr saját lak-ásában. A szám os komoly és kedélyes felköszontő~ sorát é
helyen toldja meg e sorok írója azon szívből fakad6 esdő kivánsággal:
Vajha
teljesen és örökre számüzetnék az űj és a régi iskola falai közöl az a szellem, a
niely az oly lélekemelő ünnepély végén elhangzott zenedarabban sz6lamlott meg.")
Egy ünnepi vendég.
A ábécze változatai.
Az ábécze 26 betüjéből egy' néritet ember számítása szerint 620,448,401,733,239,439,360,000
különböző
változatot
lehet
összeállítani.
Oly nagy szám ez, hogy változatok leirására a földön jelenleg élő
összes emberek munkája is csak 1000 milli6 év alatt volna elegendő, még abban
az esetben is, ha minden ember naponként 40 oldalt ima le s minden oldalon
40 különböző változat foglaltatnék. (Vasáru. Újság).
-- Xylolith.
E néven C on fel d drezdai mérnök, öly anyagot állít elő,
mely kő is, meg fa is. Gyáraiban- a fűrészport ásványos anyagokkal keverik s
viznyomású gépekkel szilárd lemezekké sajtoljak. Ez l~ találmány a fa és kő j6
tulajdonait egyesíti magában: a gránitJ?ál is keményebb és erősebb, a vizet alig
'szívja magába, a szárazságban nem vetődik tüzállö lángot -nem fog, munkálhatő
s faraghato.
A berlini épül-tanyagokat vizsgáló kisérleti állomás hasznos és
kitünő anyagnak ismerte el, melynek az építő iparban nagy jövője van. (Természettud. Közlöny).
- A veqetáriánus
életmód veszedelme. A német vegetáriánus ok közt
nagy .a zavar. Vezérök dr. A 1a n u slemondott
tisztségéről s örökre hátat fordított a növényországnak. Nagyoka volt rá l Most 40 éves, s már is észrevette
magán az elaggás egyik komoly hirdetőjét: az u. n. art e r i o - scI e ros ist, az
erek megkeményedését,
azok falainak elmeszesedését.; Ugyanis a növényi eledel,
miután sok benne a s6féle, mindíg több ásványi anyagot szállít a vérkeringésbe,
mint a busnemű táplálék.
E meszesedés folytán az ér fala könnyen reped s az
agyvelőben könnyen állhat elő kisebb-nagyobb vérzés. Belátta tehát dr. Alanus is,
hogy a tisztán növény evés nem ].ehet a normális táplálkozás m6dja j .hetekig
h6napokig élhetünk vele, mert sok esetben kitünő gy6gyít6 hatású, de örökösen
rabjáúl s~egődni, éllettanilag helytelen gondolat. (Természettud. Közl.)
A Baldácsy-alapítvány
1889-ik évi bevétele 53,157 frt 7 kr. vo It,
kiadása 19;094 frt 35 kr. Az egyházkerületeknek jutott 22 ezer frt (egynekegynek 2 ezer frt), pénztármaradékúl
a foly6 évre átvitetett
12,063 frt 72 kr.
Az 1890. évi költségvetésben 61,948 frt bevétellel szemben '34,963 forint kiadás
van előirányozva, az egyházkerííleteknek pedig-egyenként 2500 frt van javaslatba
hozva.
.-:....Gróf Kun Kocsárd, a kifogyhatatlan adakozó," ujabban a szászvárosi ev
ref főgymnasiumÍ1ak k 6 r ház építésére 3000 frtot ajándékozott

irójábau

*) Ért~;ülé~ünk szerint az a zenedarab, mely nem a maga
oly hazafias felháborodást szült," a "Gott erhalte" volt.

helyén

alkalmazva,

a czikk
Szerk

J

J

~~~~~~~&~~i~~~~~~
~

~
~
~
~

~
~

~
~
~~l
~
~
~

~

~

~

~

könyvnyomdaja, ujsagkiadasa, könyvkötészete, nyomtatványok raktára, papirés iróeszközök-kereskedése
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jegyzők,
végrehajtók,
községi biróságok,
( halottvizsgálók számára.
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Saját könyvkötészet,
hol különféle elegans és olcsó bekötések
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névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, ét- ~
~
lapok, táncrendek, meghivók, műsorok, szám- cwa-->
~
'lák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentések- ~~
nek, árj egyz ékek, szállitólevelek,
I~
részvények, röpiratok, művek, stbinek.
~'

~

~

vár ker üle t 72. sz á m.

t.

~
~
~

~
~

pontosan eszközöltetnek.

~
~

~""""""''''~

