
tn. évfolyam. Sopron, 1891. szeptember. 9. szám.

EvangelikusN episkola.
~e-velés- és oktatásügyi ha-vi folyóirat.

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztő s laptulajdonos : Papp József.

1.

Szerkesztői. nyilatkozat.

Milzdinkább szaporodó hivatalos temdőim arra, késztettek, hogy az »Euang:
Népiskola« szerkesztését az új iskolai évvel teijesen Papp József seerkesetátár-
samnak s barátomnak adjam áto

Nyugodtan határoztam el magamat e lépésre, mert tudom, hvgy a személy-
változással a lap iránya és programmja nem fog változni, s hogy Papp József
úr egyénisége, hivatottsága teljes biztosítékot llyíl:J~egyetim ev. népoktatási közlö-
nyünk Jövőjére nézve.

De nem tehetem e lzyilatkozatot közzé a nélkül, hogy hálás köszönetet ne
m01ZC{jakaz »Eu, Népiskola« tisztelt olvasóinak s munkatársainak, azon folyton
buzdító s támogató jóindulatért, meiyet lapzmkkal együtt sserény személyem irásu
is mindenéor tanusitottab. Tartsák meg e robonssenues érzelmet továbbra zs az
»Eu. Népisbola« s új felelOs szerkeszt6jeiránt. Isten. velünk!

Sopron, 1891. aug. 29'
Kapi Gyula.

ll.

Azon alkalomból, hogy az »Euang: Népiseola» sserkesstését egéseen magam
veszem át, szükségesnek tartom a fmti nyilatkozattal kapcsolatban a magam ré-
széről is kijelmteni a következöket : A mint eszerény folyóirat megindításakor
czéljául kitűzte, hogya rendelkezésére álló eszközökkel evang. egyházunk népokta-
tásügyét szolgá{ja, s az ev. tanítói kar minde1Z1zemüérdeéeiért küzd; ssent és ked-
ves kötelességem szerint igyekszem mindeeen : nemes czélok érdekébm egyre foko-
zódóbb mértékbm továbbra is közremzmkálni. Kérem az »Evang. Népiskola«
eddigi munkatársait s elijizetóit, hogy becses támogatásukat esutár: se vonják
meg tölem; sót kérem, hogy sziveskedjmek lapunk minél szélesebb körbm való
elterjedésére néeue, 'kiki a maga körébm közreműködni.

Magamat szives olvasóim további jó indulatába ajánlom.
Sopron, 1891. aug. 29,

Papp József, szerkesztö.
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Az ágo hitv. evang. néptanítók érdekei a zsinaton.
Kivonat a győrmegyei evang. tanító-egyesületnek 1891. június 8-án Téthen

tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből :
19. p.. Indítványoztatott : nevezzen ki az egylet a maga kebeléből egy

szükebb körü bizottságot, mely bizottság a zsinati szervezeti javaslatot komoly és
tüzetes tárgyalás alá veendi s annak a tanítókról szóló fejezetének hiányait pót-
jegyzetekkel látandja el. Ugyan e bizottság aztán a tartandó zsinat elé az egy-
házmegye küldöttei által betérjesztendő rnemorandumat készítene, mely a tanítók
érdekeit hííen magában foglalna, E bizottság a maga működéséről egy korábban
megtartandó őszi gyűlésen lenne beszámolandó, a memorandum pedig jó időben
egy a többi egyletekhez intézendö felhívás mellett az .Ev. N épiskolá" -ban tétet-
nék közzé.

A'l indítvány egész terjedelmében elfogadtatván, e zsinati bizottságba Buthy
-Márton, Lauesék Gyula, Borbély János és Bodor Sándor egyleti tagok kiküldettek.
.munkálatuk az őszi gyűlésre beváratván; egyébiránt a bizottság összehívásával
Buthy Márton megbizatik."

A fönti bizottság f. é. jul. 13-án jött össze, feladatát megoldotta s a me-
morandumot az alábbi szövegezésben fogadta el azzal a hozzáadással, hogy ez
egész terjedelmében tétessék közzé az •Ev. Népiskola" szeptemberi számában oly
ezélböl, hogy ez által az összes hazai többi testvéregyletek is hasonló felszólalásra
buzdíttassanak.

Fel tehát tes t-v ére k! fel köz ö s cselekvésre!

Főt isz tel end ő és M élt 6 s ágo s z s i nati k ö zgy ii 1é s !
Békesség legyen az atyafiaknak és szeretet a hittel egyben az atya Istentől

és az Ur Krisztustól!
Midőn a nagy apostolnak, Pálnak ezen szavait írjuk homlokzatára "Emlék-

irat+-unknak, azt hiszszük ke.netteljesebb szavakkal nem üdvözölhetnénk a Főtisz-
telendő és méltóságos zsinat nagyérdemü tagjait mi a győri ágo evang. egyház-
megye néptanítói, kik az összes hazai evang. tanítói kar nevében is alázatteljes
tiszteletünk s hódolatunk kifejezése mellett a hála és öröm magasztos érzelmeivel
eltelve adunk hálát a gondviselésnek, hogy a százados küzdelmek után a szabad
vallas gyakorlat boldog idejét élve, evangelmi egyházunk nagyérdemü képviselőit
a zsinaton szivünk mélyéből üdvözölhetjük! E méltó örömtől áthatva, :..... legyen
szabad nekünk, mint a népnevelés szerény napszámosainak is - bár csak lélekben
jelenlevőknek szavunkat felemelnünk - s tán nem épen érdektelen tárgyakra s
dolgokra felhívnunk a Főtisztelendő és Méltóságos zsinati közgyülésnek nagybecsü
figyelmét azon édes reményben, miszerint az általunk felemlftendők érdemleges
meghallgattatásban fognak részesülni s a régi hibák, bajok és sérelmek méltö
orvoslást, helyes megoldást nyerendenek.

Mindenek előtt azonban legyen szabad azon mély sajnálatunknak adni fáj6
érzéssel kifejezést, hogy már az 1868-dik évi határozatok alapján rendezett zsinati
tagok sorából a magyarhoni ágo evang. néptanítók képviseltetése teljesen kihagya-
tott s igy a hazai néptanítóság - mely pedig tán tekintélyes és nagyon is fontos



255
missi6t teljesítő s evang. egyházunk kompakt testületében, egyességében nem kis
szerepre hivatott tömege, nem vehet részt képviselői által azon magasztos elvi
megállapodások létre hozásában, mely tán ismét hosszú időre képezendi anyaszent-
egyházunknak fundamentomát. Sokat, igen sokat reménylünk a Főt. és méltgos
zsinati közgyülésnek kivá16 tagjait61 különösen a nevelés és oktatás ügyét sennek
bajnokait illetőleg s épen azért sajog kebelünk, hogy szakszerű tapasztalatainkkel
nem járulhatunk közvetlenül ezen fontos ügyben előforduland6 kérdések tisztázá-
sához. Azon reményben, hogy e sérelmünk jövendőre méltányoltatván, orvoslást
fog találni, legyen szabad ezuttal ezen "Emékiratunkban" a Főt. és mélt. zsinati
közgyülés tagjainak nagybecsü figyelmét néhány közérdekü s azután magunkat is
közelebbről érdeklő ügyre felhivni.

l-ször is. Kiv á nat o sna k sei en g e dh e tet 1 e n üls z ü k ség e s nek
tar t juk s a Főt. s m élt. z sin a tál tal hat áro z a tie r ő r e eme 1tet II i
kérjük egy országosan k ö t e l e z ő erővel bir6 .Egyetemes tantervnek"
1éte s í t é s é t a z ö s sze s mag y a r hon i ágo s t. e van g II é P isk o 1á k
s z á már a s e zze 1 kap c sol a t ban úgy a vall á s i, val ami n tar e á 1i á-

kat magukban fogla16egy és ugyanazon népiskolai könyvek
kiadását s kötelező erővel bir6 használatát. Van, Istennek hála,
Dunántúl kiadott népiskolai jeles tankönyve iskoláinknak, mégis akárhány iskola
találhat6, a hol a kerületi •Tanterv" s a kiadott könyvek mellőzvék s az egyéni
ízlés vagy irott füzetek, vagy nem a mi ískoláink számára val 6 könyveknek ád
elsőbbséget. Nincs meg az egyöntetűség' népiskoláinkban s félő, hogy ezen jelenség
okoz6ja fog lenni az előre haladásnak s előmozdítója - útegyengetője annak,
hogy az orsz. statisztikai adatokban eddig ért elsőbbség háttérbe szorúl s az
oktatás terén eddig mutatkoz6 nemes versenyben utols6 helyre jutunk. A nemes
versenyt a tan ügy terén csakis egy .Egyetemes tanterv" s az egyforma jeles tan-
könyvek mellett véljük csupán továbbra is kiállhatni egyéb iskolákkal szemben.

2. Régi és nem új dolog, hogy m6dos családoknál történt gyászesetek után
az uri rend azzal fogja le a kántortanít6t: .mily rosszúl ment az ének" ! Kicsinyes
dolognak látszik, de nagy fontosságú ez még is. És be kell vallanunk, hogy kevés
gyülekezetet találunk, a hol az éneklést nem ugyan művészileg, de csak szabály-
szerűleg is értené a közönség. Pedig tudvalevő dolog az, hogy a szép ének -
mint az egyházi funkczi6k kiegészítő része - nemcsak felemeli a lelket, de a
hitbuzg6ság emelésére is nagy befolyást gyakorol.

Hogy mi az oka a legtöbb helyen nyilvánul 6 rossz és izléstelen éneklésnek,
szerény véleményünk oda irányul, hogy nagyon sok a melodia s mi természete-
sebb, minthogy az énektanít6 csak jól-rosszul, ütve-vétve képes azokat s nem is
chorál szerint betanítani. Sok a nehézkes s ritkán is használhat6 dallam s nagy
részben az énekek versei sem alkalmasak; nincsenek a vasárnapi evangeliomok-
hoz alkalmas énekeink, nincsenek a különféle koruakra va16 szép halotti énekek,
~int a közmondás tartja; "sürü az erdős nem találni benne fát".

Kivánatosnak találjuk mi néptanít6k, kik a baj kutforrását nagyon is j6l
ismerjük, hogy ezen ügy is megoldást nyeljen. Legyen szabad azért is a Főt. s
méltságos zsinati közgyülés· becses figyelmét a következő alázatos indítványunk
elfogadására irányítani:



Mon d j aki a Főt. é s m élt 6 s ágo s Z 8 ina t i ll: ö zgy ü 1 é s, m 1-

szerint s z ü k s é g es n e k tartja a régi 8 már a mai kornak meg
nem fel elő éne ke 8 k ö n y v ek hel y e t t egy ú j - á 1tal á nos a n has z-
n á 1and 6 éne k esk ö n y v nek újr a kés z í t tet é 8 é t, k e vese b b tar t a-
lom mal, m e 1y b e a 1eg-8 z ebb m e 1ó d iá k b 6 Ile g fel j ebb 30 has z-
náltatnék 8 vétetnék fel.

3. Sokszor hangoztatott szép szavak ezek: "Népnevelés jöjjön el a te or-
szágod". Az ágostai evang. tanítói kar is megértve a kor intő sz6zatát s hódol va
ezen magasztos jeligéknek, évtizedekkel' ezelőtt már kezdett kibontakozni régi tes-
pedéséből s egy új aerába lépett át! Az 1860-dikév - a nemzeti ébredés haj-
nala - feltámadását jelenté egy új kernak a nevelés-oktatás terén. Az6ta 3 év
tized folyt le s mai napság már jobbára 8 osztályt végzett tanítói nemzedék vál-
togatja fel a régi gárda harczosait.

Új idők, új emberek! S valjon a kerszellem meghozta-e egyben és 'másban
és általánosságban is országszerte az ágo evang. tanít6i világnak azon életfeltételét

igénylő dolgokat, melyek nélkül odaadólag vajmi nehéz a küzdelem a szellemi
harcz terén? Mondhatjuk --- nem!

Alázatos és szerény kérel münk e helyütt oda összpontosúl:
Méltöztassék a Főt. és Méltsgos zsinati közgyülés becses figyelmére mél-

tatni az U. n. meg hiv 6 -1 e vel e k, v o c áto r o k ügyét s jö indulatu be-
folyását e tekintetben mélt6ztassék oda irányítani, hogy azok a kor szelleméhez
képest - a mennyire lehetséges egyöntetüen szerkesztessenek - s minden
a tanítói magasztos hivatással ÖS8ze nem egyeztethető tétel azokhól kihagyassék
8 holmi lealázó teendők a meglevőkból is már ezentúira hatályon kivül helyez-
tessenek ! Ezt kivánja a méltányosság, a kor szelleme; melynek va16sítását a
Főt. és Mélt. zsinati közgyülés kegyességétől bizalommal várja a magyarhoni ágo

o evang néptanítók serege! Ennek kapcsán
4. Legyen szabad azon várva várt reményünk valósulásának is kifejezést

adnunk, miszerint a Főt. és Mélt6ságos zsinati közgyülés az ágo evang.
néptanít6k anyagi helyzetét isnagybecsü pártfogásába fogja
venni!

A társadalmi erők egész országszerte minden téren előtörnek ; csupa moz-
galom minden téren, 8 ezen mozgalmaknak mottója ez: .dolgozzunk, de ne éhez-

o" zünk !," Korunkban mindenki szilárd anyagi existentiát akar magának biztositani -
és méltán; mert .csak azon hivatalnok szentelheti lelki erejét, tehetségét teljesen
hivatásának, a ki ment az élet gondjait6l.

Az ágostai evang, néptanítóság nagy része is nyomasztó anyagi gondok alatt
roskadoz úgyannyira, hogy a tanítóval együtt a protestáns közoktátásügyet is
veszély fenyegeti.

Főt. és Méltsgos zsinati közgyülés! Nem kérünk lehetetlen dolgokat, de
tán minden szerénységünk mallett is joggal kérhetjük, mis z.e r int m élt ó z-
tassék határozati e r ő r e e m e l ni azt, hogy az' összes magyar-
honi ágo evang. néptanit6knak fizetése nem lehet kevesebb
ti szt ess é g esI ak á s o n, 1e gal á b b 1/4' hol d ker ten és fán k iv ü 1
500 furintnál : mely fizetését a tanító, pe kapja ezentúl földekben. gabonában,
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tandíjjakban stb, hanem kés z p é z ben, é v n egyed e a r é s '!- 1e tek bell. Ezen
felül pedig, a mint már a dunántúli ágo ev. egyházkerület a középiskolai tanárokra
életbe léptette, kérjük ezen határozatot a népiskolai tanít6kra is kiterjeszteni,
értvén alatta az ötö d - é ves k o r p 6 t l é k o t. E mellett minden - a hivata-
lának mélt6ságával össze nem férő ténykedés alul mentessék fel, sőt tiltassék el
a tanít6. Igy és csakis ez uton reményljük, hogy ágo evangelmi oktatás ügyünk
ki fogja állhatui a nemes versenyt a hazában létező különféle iskolákkal s azok
tanerőivel szemben, mely áldásthoz6 leszen egyesekre s áldásthoz6 leend különösen
a mi ágo evang. egyházunkra nézve

5. Vannak apró sérelmeink is, melyeknek orvoslása mélt6 tárgyát képezendi
a Főt. s Méltsgos zsinati közgyülésnek. Legyen szabad alázattal teljes esdő
szavunkat több ily ügyre vonatkoz61ag is felemelnünk.

Ilyenekül ismerjük: a) Az egyházi körlevelek lemásoltatásának
köt ele zet ts é g é t, mely különösen a tanidő alatt gyakran a tanügy rovására
történik. b) A falu helyeken szokásos ünnepi sz6nokoltatásokat régi
szokás szerint, miután épen a tanidő alatt erre sem időnk, sem gyakorlottságunk
nincsen, de meg sok helyütt szükség is erre nincs. c) Sok helyen az egy ház fi
é s sek res ty é s t e end ő i nek telj e s í t é s é t a tanít 6 által. d) A har a n-
gozási teendőket.

Midőn ezen százados hagyomány szülte teendőknek országszerte val6 eltöröl-
tetését esdve kérjük, egyuttal a következő jogok élvezetének bírásáért is mély
tisztelettel fordulunk a Főt és Méltsgos zsinati közgyülés mélyen tisztelt tagjai-
nak kegyes szine elé:

6. a) Az egy ház meg y eik ö zgy ü 1é sek en min den tan í t 6 -
egylet 10-10 tagja után egy-egy szavazatképes ta g g a l kép-
vis el tet he ss e mag á t. b) Az egyházmegye által választott isk o 1a viz s-
g á 16 k, U. m. egy lelkész, egy világi mellé egy tan í t 6 i s v á 1asz t ass é k
ott, a hol ez még nem volna, kik egyenlő jog és hatáskörrel birjanak. c) Az
egyháztanácsnak valamint az iskolaszéknek is hivatalánál fogva rendes tagja
legyen a rendes tanító is.

Ezek volnának Főt, s Méltsgos zsinati közgyülés azon főbb pontozatok.
melyeknek figyelembe vételét s azoknak bölcs elintézését úgy evangelmi eg házunk
közérdeke, valamint az egyesek s az összes hazai ág ev. tanítóság javára a Főt.
s Méltsgos zsinati közgyüléstől egész bizalommal várjuk, de egyuttal kérve is
kérjük ezen rendkivül ritkán élőfordulo zsinat alkalmából a Főt. s Méltöságos
zsinati közgyülést, miszerint a korszellem intő szavának hódolva, hazai egyetemes
evangelmi egyházunk nép oktatás ügyének érdekében, hogy mint az anyaszentegyház
munkás és a legterhesebb feladatot teljesítő szereplőitől kegyes támogatását meg-
vonni, megtagadni ne mélt6ztassék. A bennünket érdeklő pontozatoknak 6hajtá-
sunk szerinti elintézése balzsam fog lenni. a sebre, mely sziveink et már rég
emészté s hálásan fog emlékezni mindegyikünk az 1891-dik évi zsinat lefolyás ára,
mely az egyház szerény munkásainak gondjait is atyai kegyelmében részesíteni
kegyeskedett. Igy Pálnak, az Úr nagy apostolának szavait méltán vehetjük ajka-
inkra: .A j6 igyekezetekben. nem leendünk restek, de lélekben buzgók leszünk
s az Úrnak szolgálunk mind örökké!"
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Mely alázatteljes "Emlékiratunk" s felterjesztésünk után h6dol6 tisztelettel
vagyunk a

Főt. és Méltsgos zsinati közgyülésnek
alázatos szolgái

a győri ev. egyházmegye tanít6-egyesületének tagjai.
Felpécz, 1891. julius hö.

Közli: Buthy Márton,
ev. tanító.

A tanfelügyelet kérdése.
(Előadatott a vasi felső ev. egyházmegye tanít6egyletének Szent-Gotthárdon

tartott közgyülésén.)
Hogy a tanfelügyelet kérdésének tisztázása valóban korszerű, az már abból

a körülményből is látható, hogy ezt a kérdést annyi helyen és annyiszor tárgyalják.
S ha ez a kérdés egyuttal fontos pénzügyi kérdés is nem volna, meg vagyok
győződve, hogy régen rendezve volna. Hanem hát a kellő anyagi erő hiányában
az örökölt szervezettel érik be. De azért minduntalan és sűrűen hangzik fel a
haladás szellemének az a követelése : .rendezzétek a tanfelügyeletet, s rendezzétek
azt korszerűen és czélszerűen!" Felhangzott ez a követelés hazánkban is, egyes
tanít6i értekezleteken, az országos tanítói gyülésen, az országgyülésen és a szak-
lapokban, de felhangzik ez a követelés a padagegis honában, Németországban is.
Csak kevés hete annak, hogy egy némethoni országgyülés termében a tanfelügyelet
kérdése felett vitatkoztak, Sekkor nevezetes jelenség volt az, hogy a jelenvolt
evang. lelkészek a szakszerű tanfelügyelet mellett sz6laltak fel, a kath. klerus
azonban a mellett maradt, hogy a tanfelügyelet a papoknak kizárólagos joga.
S pál' nap előtt Pomerániában tárgyaiván a kérdéses ügyet, az ottani taníto-egye-
sület szintén a szakszerű tanfelügyeletet kivánja, hangsúlyozván különösen azt is,
hogya" szakszerü felügyelet minden más téren érvényben van s senki sincsen, a ki
azt természetesnek és helyesnek nem találná.

N#Zzük már most a tanfelügyelet kérdését úgy, a "hogy azt magyal' és
evang. szakember szemével kell néznünk, Egyházmegyénk zsinatelőkészitő bizott-
ságának ülésében a szőnyegen lévő kérdés szintén sz6ba kerülvén, a bizottság
elismerte, hogy a tanfelügyelet jelen szervezete nem felel meg, és azt hozta
indítványba, hogy az egyházmegyei iskolavizsgáI6k mindegyike külön is és lehetO
gyakran és váratlanul látogassák meg alantas iskoláikat s hogy e felügyelet, a
mennyire lehet, szakszerű legyen.

Bátorkodom ehhez csatolni saját véleményemet is
Az eddigi felekezeti tanfelügyeletünk azon jóhiszemű szándékból ered, hogy

papok, világi urak és tanit6k a tanfelügyeletben közös munkát végezzenek. De ez
a dilletantisztikus intézmény a kijelölt czélnak csak igen ritkán felelhetett meg
már azért is, mivel ez a nehézkes közeg mindig csak nagynehezen hozhat6
mozgásba, a triumviratus munkájában sokszor a szükséges egyőntetüség és terv-
szerüség hiányzik és a bizottság szakembere rendszerint csak 16g6s.



259

Ha már kegyeletből az eddigi iskolalátogatók intézményét a szokott trium-
viratusok alakjában fenntartani óhajt juk, szorítkozzék azoknak működése az anyagi-
akra, az iskola külviszonyainak szemmelkisérésére; de az iskola beléletének ellen-
őrzésére és vezetésére szakszerű felügyeletet teremtsünk.

Hiszen tekintve .korunk tanügyét, úgy a tanítást és nevelést, mint azoknak
módszerét: annak sokoldalu és komplikált szervezete magának tanügyünk fejlő-
désének érdekében határozottan szeros és szakszerű felügyeletet igényel.

Evang. egyházunk keletkezése által is már a haladás zászlaját magasra
lobogtatván, saját érdekében a tanügy terén is minden időben a kerral haladni
törekedett.

Helyén valónak találnám, ha az egyházi autonomiánk igazi evang. és szabad-
elvű intézménye iskoláinknak nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is hasznára
lenne. Ez annak idejében, mikor .a tanítók miveltsége sokszor igen alantas fokon
állott, nem lett volna lehetséges; de most, mikor a tanító sok évi tanulmány után,
szigoru vizsga alapján nyer csak tanitóképesitő okmányt: a tanítók úgy számuk-
nál mint belső értéküknél fogva érdemesek arra, hogyatanügy, ide értve annak
vezetését is, egészen reájuk bizassék, szöval, hogy az evang. tanügy is természete-
sen az egyház keretén belül autonom legyen.

Ha ez az eszme diadalra jut, ez nem a lelkészek kicsinylését jelenti, hanem
a tanítók érdemeinek és természetes jogainak elismerését. S erős meggyőződésem
hogy ez igen alkalmas lesz nemcsak tanügyünk rendkívülifel virágoztatására,
hanem arra is, hogy a papok és tanítók közt gyakran hiányzó egyetértést helyre-
állítsa és végre, hogy tanítóinkbim az evang. öntudatot ébreszsze, magas fokra
fejleszsze. Ezt elnyomás (? Szerk). által nem lehet~létrehozni. Szabadságra csak sza-
bad ember vezetheti az' emberiséget. Szolgaságban tartott, pórázon vezetett tanítók
I}em alkalmasak arra, hogy a politikai szabadság honának. Magyarországnak, valamint
a szellemi és erkölcsi szabadság egyik főtényezőjének, a magyar evang. egyháznak
arra való hiveket neveljenek.

És még valamit! Egyházunk nem gondoskodott volt tanítóink nyugdijaztatá-
sáről. Ennek következtében az állam vette kezébe az egész nyngdijügyet. Ugy
leszünk a tanfelügyelettel is. A szakszerü tanfélügyelet országos szervezete csak
idő kérdése. S ha mi tanfelügyeletünket korszerűen nem szervezzük, a törvény-
hozás ép úgy ki fogja azt kezünkből venni, a mint a nyugdijügygyel tette.

Tekintettel mindezekre, következő határozati javaslatot bátorkodom elő-
teljeszteni :

1. Egyházmegyei iskolalátogatókká ezentul rendetlen csak szakemberek válasz-
tassanak,

'2. Első sorban jelesebb néptanitök vétessenek figyelembe, kik legalább
10 évig mint tanítók müködtek; másodsorban olyan szakértők is választhatok,
kik a nélkül, hogy tanitók legyenek, huzamosb ideig a tanügy terén közremüköd-
tek és a tan ügy iránt kiváló hajlammal birnak; ehelyütt különösen a tanügy
iránt érdeklődő szakértő lelkészeket is felemlítvén.

3. Az egyházmegyei iskolalátogatók az esperességi tanitö-egylet közgyülésé-
nek és az egyházmegyei tanügyi bizottságnak javaslata folytán. az csperességi
gyülés által választatnak
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4. Az iskolatátogat6k három évre választatnak. de megbizatásuk lejártával
újra választhat6k.

5. Ezek az iskolalátogat6k működésükben az esperességoek felelősök és
minden évben egy hónappal az esperességi gyülés előtt kötelesek kimerítő jelen-
tésüket az esperesnek beküldeni.

6. Az esp. iskolalátog6k feladata:
a) A hányszor lehetséges, lehetőleg minden hónapban egyszer, meglátogatni

alantas iskoláikat; b) ügyelni arra, vajjon oktatás éR nevelés az egyházi és orszá-
gos törvényeknek, valamit a kor követelményeinek megfelel-e, kÜlönös tekintettel a
m6dszeres eljárás tökélyére is; c) szükség esetében az iskelalátogató a tanítóknak
utasítást ad, hogy a tanítás és nevelésben miként járjanak el helyesebben; d) ha
valamely tanító hivatását nem tölti be, az iskolalátogat6 őt először bizalmasan,
ismétlés esetében komolyan meginti, szükség esetében az esperesnél a fegyelmi
eljárást hozza javaslatba.

7. Az egyházmegyei iskolai bizottságban és a közgyülésben az iskolalátogatók
mint előad6k mííködnek közre.

8. Az iskolalátogat6k megfelelő esküt tesznek le, még pedig az esperességi
gyülés szine előtt.

9. Ha valamely iskolalátogat6 kötelességéről megfelejtkeznék, az egyház és :
haza ellen cselekednék, az esperes joga és kötelessége az illetőt hivatalától belá-
tása -szerint rögtön is elmozdítani; de eljárásár61 az esperességi gyülésnek kell
beszámolnia, annak utólagos helybenhagyását kérvén.

10. Az egyházmegyei iskolalátogató uti költségei megtéríttetnek : azonkivül
az illető az esp. gyülés által meghatározand6 tiszteletdíjat is nyer.

Ez az inditványom. Azt az 1. kör értekezlete Gáborfalván egyhangulag
magáévá tette. Azért kérni bátorkodom, hogy határozati javaslatomat már mint
az 1. kör indítványát is figyelemre méltatni. illetőleg elfogadni mélt.6ztassék.

Minden életre val6 eszme h6dít, bár lassan is. Ha ezen' ige testté válnék,
az az iskolákra és tanítökra, az egyház és hazára nézve megmérhetetlen áldás bő
kútforrásává lenne. Győ z z önt e hát asz ak sze r ű tan fel ügyel et e sz-
méje m i e l ő b b !

* **Ut6irat: a közgyülés a dolgozatot az egyházm. tanít6egylet köreinek adja
ki tárgyalás és véleményadás végett, jelentéseik a jövő közgyülésre beváratván.

Ebenspanger János.

Részletes tanmenet a népisk. I.osztályán,ak szám-
tanítási anyagaból.

Az 1. osztály számtanítási anyaga az 1-10-ig, kedvező körülmények között
20-ig terjedő számkörben mozog. E számkörben tanftand6 mind a IIé gyal a p-
m ű vel e t. A különféle pénznemek, mértékek, valamint a hetek, hónapok. évszakok
stb. a tanításba szőve ismertetendők. Sokoldalú a l k alm a z ott pél dák nak
bőven kell előfordulniok. Fő asz 6 bel i számolás, de megtanít juk a számjegyek
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és a műveletek jegyeinek irását is. Később a szóbelihez az irá s bel i számolás
is csatlakozik, de itt az még nem áll egyébből, mint a szóbeli számolásnak meg-
felelő jegyekkel való lejegyzéséből.

Az alább következő tervezetnél tanítási időűl heti 4 (fél) órát, s így az
egész évre (10 havi szorgalomidő mellett) mintegy 140 órát vettem fel. A kidol-
gozásnál Orbók Mór .Számolókönyv"-ének I. füzetét vettem alapúl, s irányadóúl.

Szám képzés.

1. óra. Az egy-nek fogalma, különféle tárgyakon érzékeltetve (ujj, kéz.
asztal, tábla, krajczár, meter, golyó, vonás, pál c zik a stb). A krajczár, meter,
liter, kilogramm mint mértékegység. Az egynek a számképe táblára felirva :
• 1 * + O s főkép 1 . I

2. óra. A ket t ő-nek a fogalma, az egy-ből kiindulva, főkép pálczikákon.
Kettő = egy pár. Szárnképek : •• 11 ** O O 1·· 1

3. óra. A három képzése. Szárnkép : 1: 1
4. óra. A nég y képzése. A négykrajczáros mint pénznem.") Számkép : I : :-1
5. óra. Az ö t képzése. Az öt ujj. Az 5 golyó. Az 5 számképe : 1-:·: I

Számlálás föl- és lefelé 1-5-ig, pálczikákon, golyókon selvontan.
6. óra, Az eddigiek ismétlése, gyakorlása. Számképek csoportosítása külön-

féle jelekkel.

Hozzászámlálás és elszámlálás.

Hogy a gyermekek a számforgalmakban (1-5-ig) megerősödjenek, e szám-
körben gyakoroljuk velök a hozzáadást, elvételt, szétbontást és a kiegészítést, és
pedig majdnem kizárólag pálczikákon, mint e fokon legalkalmasabb szemléltető
eszközön; számoló goly6knak csak másodrendű szerep jut.

7. óra. Az 1 s 2 számképének ismétlése: I . 1 I : 1 E számkép : I . I • 1
szerinti számolás 2-ig; 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1, 2 = 1 + 1, 1+ ? = 2.

8. óra. A 3 számképe : a 2-bOI kiindúlva I .' I • 1 2 + 1 ==, 1 + 2 =
3 - 1 =, 3 - 2 =, 3= + ?, 3 = 1 + . , 2 + ? = 3, 1 + . = 3.

9. óra. Gyakorlás 1-3-ig. E számképeket : I . I . 1, I : I • 1 irat juk külön-
féle jegyekkel.

10 óra. A 4 számképe : I : I • 1 3 + 1 =, 1 + 3 =, 4 - 1, 4 - 3 =,
4 = 3 + . , 4 = 1 -+ . , 3 + . = 4, 1 + . = 4.

11. óra. Folytatás. I : I : 1 2 + 2 =,4 - 2 ==, 4 = 2 . , 2 +. -== 4.
Ismétlő kérdések.

12. óra. Az 5 számképe : I : : I . 1 4 + 1 =, 1 -1- 4 =, 5 - l =,
5 - 4 =, 5 = 4 + . , 5 = 1 -1- • , 4 -1- = 5, 1 + . = 5.

13. óra. Folytatás. I : I : 13 -1- 2 =, 2 + 3 =r , 5 - 2 =>, 5 - 3 =,
5 = 3 . , 5 = 2· , 3 -1- • = 5, 2 -1- - = 5.

14. óra. Ism é tl é s, inkább golyókkal, s különféle megnevezett, de nem
szemléltetett tárgyakkal.

*) A mely mértéket egyszer megismertettünk, azt azontúl minél többször akalmazzuk,
hogy teljesen begyakoroljuk.
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15-16. óra. Számlcépzés 6--lO-ig, goly6kkal, pontokkal s vonásokkal. (A
pálczika használata ötön fölül elmarad.) Számképek : I : : : 1, I : : : I stb.
Számlálás föl és lefelé 1-10- ig.

Számolás mind a négy mívelet szerint.
Az eddigiek alapján a gyermekek megismerték a számkört, a melyben szá-

molni fognak; most a "csoportosít6 m6dszer" szerint minden számmal külön
elvégzik a 4 a 1ap művel et et, (összeadás, kivonás, szorzás és mérés-esztás).
Egyuttal megtanulják mindenik számnak a jeg y é t irni, úgyszintén a műveletek
jegyeit is: +, -, X, :, =. A nyomtatott számjegyeket is bemutat juk.

Számolás 2 ig.
17. 6ra. Az egynek s kettőnek számképe (újb6l va16 érzékeltetés) és szám-

jegye: I . l = 1, I : I = 2; ezek irása; a nyomtatott számjegyek bemutatása.
18. 6ra. Számolás 2-ig: I . : . I 1 + 1, 2 - 1, 2 = 1 +, 2 X 1, 2: 1,

2-nek a t/2-e =. Először megnevezetten, ut6bb elvontan számolnak. A műveletek
jegyei nek írása és leolvasása.

] 9. 6ra. Az előbbi ismétlése és irásbelileg való teljes lejegyzése. AIk a 1-
m a z ott pél da: Pali 1 kr.vért vesz ir6vesszőt, 1-ért tollat; mennyi pénzt ád
ki? - Ha 1 alma 1 kr., akkor mi lesz az ára 2 olyan almának? 2 alma 2-szer
annyiba, vagyis 2 X 1 krba kerül, 2 X 1 kr. = 2 kr., tehát 2 'alma 2 krba
kerül) stb.

Számolás 3-ig.
20. óra.' Újb6l val 6 érzékeltetés, főkép pálczikákon. A 3 számképe és szám

jegye: I : I = 3; ezek irása. A nyomtatott számjegy bemutatása.
21. 6ra. Számolás a 3-nak e számképe szerint : I . I • I • I 1 -1- 1 + =

(ebből kifejtve:) 3· X 1 =, 3 : 1 =. 3-nak a 1/3-a =. Ugyanez irásban is a
megfelelő jegyekkel.*) (Eleintén érzékeltetve s megnevezetten ut6bb elvontan s
megnevezetlenűl számolnak).

22. 6ra. I : I .• I 2 + 1 =, 1 + 2 =, 3 - 1 =, 3 - 2 =, 3 = 2 + .
;3 = 1 + . , 3 : 2 = 1 (1).

23-24. 6ra. A négy művelet gyakorlása 3-ig. AIk. példák. 2 meter sza-
lagb61 1 metert elhasználnak, mennyi marad még a szalagbél ? - Hányszor van
meg a 3 literben az 1 'liter? - Mennyi 2 krajczárnak a fele? (Itt megmagya-
rázand6, hogy ha 2-őt 2 egyenlő részre osztunk, egy olyan rész 2-nek a fel e)
- Mennyiszerte nagyobb 3 kg. az 1 kg.-nál? - Mennyi 3 almának a harmad-
része? (A tanító eloszt B almát). - Mi 1 körtének a harmada? (A tanít 6 1
körtét valósággal 3 részre oszt, s megmondja, hogy egy olyan rész az egész
körte harmadrésze).

Számolás 4-ig.
25. 6ra. A 4 számképe és számjegye. Az eljárás mint a 20. 6ránál. -

A négy krajczáros.
26. őra, 1 + 1 + 1 + 1 =,**) 4 X 1 =, 4 : 1 =, 4-Mk a 1/4-e =,

(Az érzékeltetés főkép a szárnolögépeu történik).

*) A fél s harmad rövid jelzését : li2' 1/3 a tanító megismerteti siratja is a -gyermekekkel,
de az egész osztási műveletet (2-nek 1/2-e 1 =) még nem irat ja.

*) Az egységekből összerakott számképeket ezentúl mellőzöm; különben mindig megfelel
.az első feladványnak,
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27. óra. 2 ;- 2 =,. 4 - 2 =, 4 = 2 + . , 4 : 2 =. 4-nek a 1/2-e
28. óra. 3 + 1 =, 1 + 3 =, 4 - 1, 4 - 3 =,4 = 3 + . ,4= 1+

1 X 3 + 1 =, 4 : 3 =

29. óra. Az összeadás és kivonás gyakorlása összetetten ; pl. 2 + 1 + 1 =,
1 + 2 + 1 =, 4 - 2 - 1 =, 4 - 1 - 3. =, 3 + 1 - 2 = stb.!, kü-
lönféle tárgyakon megnevezve selvontan.

30-31. óra. A négy művelet gyakorlása 4-ig. Alkalmazott példák. - Ha
1 kifli 2 kr., mibe kerül 2 kifli? - A kis Anna 3 éves, Béla 1 évvel idősebb;
hány éves' Béla? Egy kis fiúnak' van 1 négykrajczárosa, vesz 3 kr.-ért tollat;
mennyi pénze marad? - Két embernek hány keze van? - Egy fúzet 2 kr-ba
kerűl, hány f'úzetet lehet venni 4 kr-ért P (A hányszor a 2 kr. a 4 kr.-ból kíkerűl,
vagyis a hányszor meg van benne), - Valakinek van 4 krja, negyedrészét elkölti;
mennyi pénze marad? (Előbb tudni kell, mennyi a negyedrésze, s azt 4-böl
kivonjuk).

Számolás 5-ig.
32. 6ra. Az 5 számképe és számjegye. Az eljárás mint fentebb. (Az 5 ujj).
33. őra. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =, 5 X 1 =, 5 : 1 =, 5-nek 1/5-e =

Ugyanez irásban.
34. óra. 2 + 2 .;- 1 =, 2 X 2 -r 1 =, 5 : 2 =.
35. óra. 3 + 2 =, 2 + 3 =, 5 - 2 =, 5 - 3 =, 5 = 3 +

5 = 2 + . ,IX 3 + 2 =, 5 : 3.
36. őra. 4 + 1 =, 1 + 4 =, 5 - 1 =, 5 - 4 =, 5 = 4 +

5 = 1 + . ,IX 4 + 1 =, 5 : 4 =, 3 + . = 5 .
37-39. óra. A 4 művelet gyakorlása 5-ig; az összeadás és kivonás össze-

tetten is (1. 29. öra l) Alkalmazott példák. Egy padban ül 3 leány meg 2 fiú,
hány gyermek ül abban a padban összesen? stb. - Az előbbi alkalmazott példák
ismételhetők, csak a mennyiséget, vagy viszonyokat mödosítjuk.

40. óra. S z á m men nyi ség e kös sze has o nl í tás a, ily kérdések sze-
rint : melyik több? melyik kevesebb? Mennyivel több vagy kevesebb? Hányszor
annyi? Szemléltetés golyókon s venásokon, p, o. I, II ~

II, II, m, II II stb.
(Vége következik.)

Papp József.

Természetrajzi tanítás a népisk. VI. osztályában.
A vetemény-borsó és rokonai.

Az alább következő mintaleczke, api IIa n g 6 sok nak, a noveny-
ország egyik leggazdagabb rendjének ismertetését tárgyalja. Ezen rend körül-
belül 3000 faj növényt számlál magában. Nálunk is ezen rend igen sok
fajban van elterjedve, s ezért okvetlen hosszasabban kell vele foglalkozni, mint
más' rendekkel. melyek csak néhány fajjal vannak képviselve. Ne ijedjen meg
az olvas 6 ezen minta-Ieczke hosszuságát61, mert ez nem egy órai tárgyalásra

*) A borsó termesztése helyén, vagy az iskolában, de mindenesetre természetes példányou
tárgyalandó.
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való, hanem 3-í órai idot vesz igénybe. Különben csak a karakter-növény-
nyel van legtöbb dolgunk, a többit, a gyermekek, meglevő ismereteik után
le tudják írni röviden. Mindenesetre a tárgyalandó növények lehetoleg ép példá-
nyokban, de okvetlen száritott állapotban bemutatandők. A felvett 30 legközön-
ségesebb faj, az iskola népessége, s a tanido hosszabb vagy rövideb volta szennt
egészen, vagy csak ezek közül is a főbbek tárgyalhatók.

1. Elo ism ere tek, b e ve zet é s.
Mire valók a kertek a házak körül? Különféle növények termesztésére. *)

Tudnátok-e oiy növényeket nevezni, a melyeket a kertben tenyésztenek? Sárga
répa, petrezselyem, káposzta, zeller. paprika, uborka, tök, bab, borsó, kelkáposzta
stb. Hova kerülnek ezen növények, mikor azokat kiszedjük? A konyhára. Milyen
növényeknek nevezhetjük tehát ezeket? Konyhai növényeknek. Hát a kertet, mely-
ben ezen konyhai növények teremnek? Konyhakertnek. A konyhakertben tonyész-
tett növényeket egyszóval minek is szekták nevezni még? Zöldségnek. Hát a
konyhakertet milyen kertnek is nevezhetjük még? Zöldséges kertnek. Mit kell a
kertben tenni, hogya zöldség benne megteremjen ? Veteményezni. Mivel a konyha-
kertben veteményezünk, milyerr kertnek is nevezhetjük? Veteményes kertnek
A borsó, bab stb. miért kerül a konyhára? Hogy ott megfőzessék. Ha megfőtt
mi lesz belole? Eledel. Mire szelgalnak tehát a konyhakerti növények? TáplálékuL
Milyen növények azért a konyhakerti növények? Táplálék növények.

Melyik azon konyhakerti növény, a melyiknek a magjait szoktuk megenni?
A bab és borsó. Láttatok-e már borsót ? Igen. Tudnátak-e nekem borsó növényt
mutatni? (Mutatnak.) Hol termesztjük a borsót ? A konyhakertben. Lehet-e máshol
is termeszteni ? Igen.

Hol szoktak még borsót termeszteni ? A szántóföldeken is. Csak egyféle
borsót termesztenek az emberek? Többfélét is. Melyik borsót termesztik leg-
gyakrabban? A czukorborsót. **) Mi ez itt? Borsó. Milyen borsó ez? Czukor-
borsó. Hát ez milyen borsó? Szögletes borsó. Hát ez? Közönséges borsó (némely
vidéken lófogú borsónak is nevezik.) Melyik borsót termesztik leggyakrabban?
A czukor- és közönséges borsőt. Hogyan szaporitjuk a borsót ? Ültetés által.
Mijét ültetjük a borsónak ? A magját. Hogyan ültetik' a borsót ? (Leirják ) Mi
történik a magvakkal a földben? Kicsiráznak. Mi lesz a magvakból, ha kicsiráztak ?

'Borsó növény. Mikor ültetik a bors6t? Tavaszszal, Mikor érik meg? Nyáron.
Ha a borsó még nem érett, fiatal, meg lehet-e enni héjaval együtt? Igen. Hasznos
növény-e a borsó? Hasznos. Miért hasznos? Mert az embereknek sőt állatoknak
is eledelül szolgáL Szegény vagy gazdagabb embereknek szolgál különösen ele-
delül? A gazdagabb embereknek. Hogyan élvezzük a borsót ? Megfozve levesnek
vagy vastag ételnek.

II. L ei r á s.
a) Agy ö kér. Mi ez itt? Borsó növény. Mije ez a borsó növénynek?

Gyökere. Milyen gyökérnek nevezhetjük ezen gyökeret? Fogyökérnek. A fo-
gyökérből oldalt mindenfelé mik nőnek ki? Apró gyökerek Hát ezeket minek

*) Hely kimélési szempontból a feleleteket csak röviden adom, nem teljes mondatokban.
**) Ha a gyermekek a neveiket nem tudnák, akkor megmondjuk nekik.
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nevezhetjük? Mellékgyökereknek. Milyen állományú a borsó gyökere? Husos. Mit
lehet vele tenni könyen? Szét lehet tépni.

Ö s sze fog 1alá s: A borsó gyökere termetére nézve elágaz6 főgyökér.
Állományára nézve husos gyökér.

b) Asz á r. Mije ez a bors6 növénynek? Szára. Hány szára van? Egy
Miért látszik mégis bokrosnak? Mert elágaz6. Könnyen el lehet-e vágni a bors6
szárát? Könnyen. Miért? Mert husos. Honnét nő a bors6 szára? A gyökér tövé-
bőL Mi történik a szárával, ha a bors6 megérett? Elszárad. Milyenféle növény
a bors6? Fűnemü növény. Miért? Mert elszárad. Milyen szinü a bors6 szára?
Világos zöld. Milyen tapintatú a felülete ? Sima. Mit látunk a szárában belül
ha ketté vágjuk? Csövet (üreget). Milyen belső alkotású a bors6 szára? Üreges
belső alkotású. Mely növényeknek van ilyen üreges száruk? A gabonaféléknek
Egyenes növésű a bors6 szára? Nem. Hát milyen? Girbe-görbe növésű. Mily magas
a szára körülbelül? Fél -egész egy méter magas.

Ö s sze fog 1al á s: A borsó szára termetére elágaz6. Állományára fűnemű.
Tapintására nézve sima. Belső alkotására nézve üreges. Növésére nézve girbe-görbe.
Magasságára nézve 1/2-1 m. magas.

c) A 1e v é 1. Mijei ezek a bors6 növénynek? Levelei. Milyen szinűek?
Zöldek. Min függnek a levelek? Egy-egy nyeleoskén .. Több levélnek van-e közös
nyele ? Van. Ez a nyél honnét nő? A szárbél. Ezen a közös nyélen hány levél
van? Több levél. Mily alakúak a levelek? Tojás alakúak. Hol vannak a nyélen
a levelek? A nyél két oldalán. Egyforma nagyok-e a levelek? Nem egyformák.'
Hogyan vannak beosztva? Ugy, hogya nyél vége felé mindig kisebbek. Hogyan
vannak elhelyezve a nyélen a levelek? Kettő-kettő egymás mellett a nyél két
oldalán. Miféle összetételű a bors6 levele? Szárnyalt. Miért nevezzük szárnyaltnak ?
Mert a levelek párosával olyanok, mint a szárnyak. Ismertek-e oly növényeket, a
melyeknek ily szárnyalt leveleik vannak? Akáczfa, rózsafa, bükköny. lencse stb.
Hány pár levél van a borsó levélnyelén ? 2-3 pár. Az egész nyélen végig van-
nak-e levelek. Nincsenek. Mit hajt a nyél vége? Páros vékony fouálidomu szálakat
hajt. A lev é In y elé n lev ő vékony s z á 1a kat k a c sok n ak nevez z ü k
Minek nevezzük a levél nyelén levő vékony szálakat? Kacsoknak. Mire val6k a
a borsólevél nyelén a kacsok? Azokkal kapaszkodik a bors6 egyes tárgyak ba.
Milyenek ennélfogva a kacsok végei? Horgasolr, összetekerődők. Mit látunk a
levélnyél tövében? Két nagy levelet. Honnét nőt ki ezen két levél? A szárbél,
Mit csinál ezen két levél aszárral? A szárat átöleli. Milyen alakjuk van ezen
leveleknek ? Tojáshosszúdad alakjuk. Milyen a szinük? Zöld. A 1e v é In y é 1
t ö v ébe n, asz á r b 61 két old alt k in ö v ő, sas zár a t á t öle 1 ő két
nag y 1 e vel e t pál h á nak nevez z ü k. Minek nevezzük a levélnyél tövében
levő két nagy levelet? Pálhának. Láttok-e a bors6 leveleinek szélein egyenet-
lenségeket? Nem. Milyen h it a borsó levelének széle? Épszélíí. Hát a pálhák is
ilyen épszélííek? Nem. Mért? Mert a pálhák alul csipkés szélííek. Hát feljebb a
pálhák széle is milyen? Épszélű. Ismertek-e oly növényt, a melynek kacsai vannak?
A szőllő. Ismertek-e oly növényt, a melynek pálhái vannak? A fűzfa. Hány in
huzódik 'végig a levélen? Csak egy, de ebből oldalt több vékony in ágazik szét.
Milyen tehát a bors6 levelének lapja? Inazott, eres.
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ö s sze fog l alá s : A bors6 levelei szárnyas an összetettek, alakj okra nézve
tojásdad, széleikre nézve épek, a levelek lapjai elágaz6 eresek. A levélnyél
kacsokat is hajt, melyekkel a növény kapaszkodik. A levélnyelek tövében két-két
nagy, alul csipkés, felül épszélíi, a szárat átölelő levél, a pálhák vannak. Ezek
lapja szintén elágaz 6 erü.

d) A vir á g. Mik ezek? A bors6 virágai. Mijei ezek a virágoknak? A levelei.
Minek nevezzük a virágok leveleit? Szirmoknak. A szirmokat összesen? A virág
pártájának. Miből áll a virág pártája ? Szirmokb61. Hány szirma van a bors6
virágjának? 5 szirma. Egyforma alakuak-e a borsö szirmai? Nem. Hát egyforma
nagyok-e? Nem. Melyik a legnagyobb szirom? (Mutatják.) Hol van ezen nagy
szirom? Legfelül.E z en 1eg nag y o bb, kis z éle sed et tsz i r mo t vitorlának
nevez z ü k. Minek nevezzük a legnagyobb szirmot? Vitorlának. A nagy vitorla
alatt hány kisebb szirmot látunk? Kettőt. Hol vannak ezek? A vitorla tövében
két oldalt. Eze n két, a vit o rl á n á l kis ebb sz ir m o tszárnyaknak ne-
ve z z ü k. Minek nevezzük a vitorla két oldalán levő szirmot? Szárnynak. Hány
szirom van legalul? Kettő. Mi történt ezekkel? Hátukori összenőttek. A 1e gal s 6
két ö ss zen ő t tsz i r m o t csónaknak nevez z ü k. Minek nevezzük a két
legals6éslegkisebbszirmot? Cs6naknak. Az oly virágot, mely ö t szirom-
b 61 áll, s a z ok k ülö n fél e a 1ak kal bir nak, IIg y, hog y egyet vit o r-
I á nak; ket t ő tsz á r n y ri a k, ket t ő t c s 6 nak nak nevez het ü n k, p i l-
l an g 6 s vag y vit o rl á s vir á g nak nevez z ü k. Milyen virág a borsö
virága? Vitorlás, vagy piIlang6s virág. Milyen szinü a bors6 pártája ? Fehér vagy
tarka. Milyen tarka? Fehér és piros. A párta alatt mit látunk? Egy zöld takar6t.
Miért nevezzük takar6nak? Mert a pártát mikor kicsiny betakarja, Mi ennek a
takar6nak a neve? Csésze. Hány darabb61 van a csésze? Egy darabb6l. Hány
foga van? 5 foga. Milyenek a fogak? Hegyesek. Mily alaku a csésze? Cső
alaku. A szirmok vége hova van nőve? A csésze fenekéhez. Mik vannak a csésze
közepén? A peredák vagy porzök. Hány porzö van? 10 porzó. Hol vannak a
porz6k? A porz6k a cs6nakban vannak. Hogyan vannak összetéve? Úgy, hogy
9 összenőtt, 1 pedig szabadon áll. A zol y vir ágo t, m el y ben a por z 6 k
két c s o por t ban van nak, két fal k á s vir á g nak nevez z ü k. *) Milyen
virág a borsó virága. Kétfalkás. Miért mondjuk kétfalkásnak ? Mert a porzök két
csoportban, falkában vannak. Ha a porz6kat is eltávolítjuk, mi marad meg?
A termő. Mért hivjuk ezt termőnek ? Mert ebből lesz a termés. Hogyan? (A gyer-
mekek ezt már tudják, s itt csak ismétlés kedvéért mondják el.) Hol áll a termő?
A virág közepén. Miben van a termő? A cs6nakban. Hány termője van a bors6
virágjának? Egy termője. Hány részből áll a bersö virágja? Négy részből.
Melyek azok? Csésze, szirom, porz6 és termő. Milyen virág tehát a bors6 virága?
Teljes. Miért? Mert mind a négy főrésze megvan. Hány virág van egy csom6ban?
Egy-kettő. Mije van minden virágnak? Egy kis szára. Az összes virágnak pedig
mije van? Egy közös hosszu nyele. Honnét nőI ki a virágnyél? A levélnyéllel
együtt a szárb6l. Minek hivjuk a virág nyelét? Kocsánnak.

Ö s sze fog la l á s: A bors6 virágjainak pártája 5 különböző alaku szírom-
b61 áll. Ezek közül egy vitorla-, kettő szárny- és kettő cs6naknak neveztetik.

*) Ezek a meghatározások népiskolában egészen fölöslegesek. (Szerk.)
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A virágot vitorlás vagy piIlang6s virágnak nevezzük. Szine fehér vagy tarka.
Csészéje egy levelű öt hegyes foggal. Porzója 10, melyből 9 egy csoportban.
1 pedig magánosan áll. Ezért kétfalkas. Termője egy. A virág teljes. A virágok
egy közös kocsánon egyenkint vagy párosával vannak, kis rövid nyéllel.

e) A ter m é s. Mijei ezek a bors6 növénynek? A termései. Milyen alaku a
termés? Hosszukás, hengeralaku (Kardalaku). Milyen szinü? Zöld szinü, A termés
takarója bőrnemü-e vagy csontnemü? Bőrnemü. Száraz vagy nedvtartalmu? Száraz.
A bőrnemü s z á r a k 'és h o s s z u k á s hengeralaku terméstakar6t
h ü vel y nek nevez z ü k. Minek nevezzük a borsó termés takaróját? Hüvelynek.
Mért nevezzük hüvelynek ? Mert olyan forma, mind a kard hüvelye. Minek nevez-
zük a borsó termését? Magnak. Hány mag van egy hüvelyben? 5-10. Hogyan
vannak a magvak a hüvelyben? Sorban egymás mellett. Milyen alakuak? A czukor
borsőnál gömbölyük, a szegletes és 16fogu bereőnál szegletesek. Milyen a hüvely
két vége? Hegyes. Mi történik a hüvelylyel, ha a mag megérett? Két oldalt
felreped -. Mijét eszszük meg a borsó termésének? A magjait. Hát a hüvelyét?
Azt mikor száraz, nem eszszük meg, csak mikor fiatal és gyenge.

Ö s sze fog 1alá s: A bors6 termésének bőrnemü takarója van, melyet
hüvelynek nevezünk. A hüvelyben a magvak sorban feküsznek. Ha a mag meg-
érett, a hüvely két oldalt felreped. A magvakat használjuk főzeléknek.

Összefoglaló leirás: A bors6 növénynek 5 főrésze van. Ezek: a gyökér, a
szár, a levelek, a virág és a gyümölcs (termés). A bors6 gyökere termetére
nézve elágaz6 főgyökér. Állományára nézve husos gyökér. A szar termetére nézve
elágaz6. Állományára nézve fünemű. Tapintására nézve sima. Belső alkotására
nézve üreges. Növésére nézve girbe-görbe. Magasságára nézve 1/2-1 méter magas.
A borsó levelei szárnyasan összetettek. Alakjokra nézve tojásdadok. Széleikre
nézve épek. A levelek lapjai elágaz 6 eresek. A levélnyél kacsokat hajt, melyekkel
a növény kapaszkodik. A levélnyelet tövében két-két nagy, alul csipkés, felül ép-
szélű, a szárat átölelő levél, a pálhák vannak. Ezek lapjai szintén elágazó erüek.
A virág pártája 5 különböző alakú sziromból áll. Ezek közül egyet vitorlának,
kettőt szárnynak és kettőt csőnaknak nevezünk. A virágot vitorlás vagy pillangos
virágnak nevezzük. Szine fehér vagy tarka. Csészéje egy levelü 5 hegyes foggal.
Porz6ja 10, melyek közül 9 egy csoportban, 1 pedig magánosan áll. Ezért kétfalkas.
Termője egy. A virág teljes. A virágok egy közös kocsánon egyenként, vagy
párosá val, vövid nyeleeskéveI nőnek. A borsó termésének bőrnemü száraz takarója
van, mely hüvelynek neveztetik. A hüvelyben a magvak sorban feküsznek. Ha a
mag megérett, a hüvely két oldalt felreped. A magvakat főzeléknek használjuk.
(Haszon. Müvelés ismétlése.) Márton József.

(Vége következik.) közs, tanító.

A népiskolai ügyekre vonatkozó. kormányrencle-
letek az 1890. évben.

Ezen rendeletek a következő osztályokba sorozhat6k: 1. a tanító képzésre ;
II. a tanít6i hivatalban levőkre ; Ill. a tanft6k önképzésére ; IV. az iskolai egész-
ség ügyrP,; V. a tankönyvekre s tanszerekre vouatkozók.
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L A tanít6képzésre vonatkoz6k:
a) Vall. kokt. min, 1890. aug. 17. 34.547 megengedi, hogy két-három 'kivá-

l6bb tehetségü szegény leány első sorban tanít6k gyermeke az állami tanítönő-
képezdei 1. évfolyaraba ingyenes ellátáara felvétessék, esetleg több ily minősítéssel
bir6 növendék a fenti javadalomnak megfelelő összeg erejéig kedvezményes ellá-
tásban részesíttessék.

b) U. a. 1890. aprillO. 55,099/89. sz.
(A nem magyar tannyelvü tanítöképezdék feletti egyh. főhatóságokhoz.)

Indíttatva érzem magamat újból felkérni, hogy az 1879. évi XVIII. t-cz, 1 és
6. §-a mentől tökéletesebb végrehajtása érdekében intézkedni szíveskedjék, hogy
a hatósága alatt á1l6 tanítóképző intézetben a magyar nyelv a törvényben kijelelt
czélnak megfelelő óraszámban és eredménynyel taníttassék és hogy tanítói oklevél
csak olyanoknak adassék ki, kik a magyar nyelvet beszédben és irásban oktatói
képességgel bírják,

c) U. a. 12,025/1890. márcz. 27. A képezdékben a selyemhernyó-tenyész-
tésnek, gyakorlati tanításának meghonosítása, illetőleg az e részben már meg-
honosított üdvös gyakorlatnak fentartáfia és tökéletesítése érdekében intézkedés
történjék. A szükséges selymérpete s a gyakorlati oktatás részletére nézve
Bezerédj Pálhoz, a selyemhernyó-tenyésztés emelése czéljából a földmivelésügyi
miniszter által kiküldött meghatalmazotthoz lehet fordulni.

d) U. a. 17,468/1890. april 20. Az 1868. XXXVIII. t.-cz .. 55., 64., 74.
88. §s-ainak a polg. jogok és kötelességek és a hazai alkotmánytan tanítására
vonatkozó rendelkezése a népoktatási intézetekben eredménynyel hajtaesék végre-.

e). U. a. 33,205/1890. nov. 2. Szükséges, hogy a méhészet leglényegesebb,
részei, nevezetesen a méh családok tavaszi s nyári ápolása, a mézhordások helyes
kiaknázása, a méhcsaládok szaporítása, mürajok készitése és természetes rajzás
által, a gyenge családok egyesítése és a helyes betelelés elméletileg és gyakor-
latilag tanittassanak. Nemkülönben elkerülhetetlen, hogy a képezdék az ezen
oktatáshoz szükiéges méhesekkel el legyenek látva, a hol pedig a méhesek már
megvannak, azok a pusztulástól megóvassanak és iö karban tartassanak. Ismétel-
ten felkérem. hogy az 1889. decz. 16. és 31,752 sz. a. körrendeletemben fog-
laltak értelmében ezen üg'yet állandóan figyelemmel kisérni, a gazdaságtan taná-
rának és méh es kezelőjének a fentebb említettek tanítását kötelességévé tenni,
szükség esetén pedig a méhészeti vándortanít6knak az Idézett körrendeletben
felajánlott közremüködését igénybe venni sziveskedjék.

II. A tanítói hivatalban lévőkre vonatkozók.
a) A vall. és k. okt. min. 1890. márez. 4. 6713 sz. a. (a bibarmegyei tan-

felügyelőséghez) : az egészségtan az elemi népiskolák legnagyobb részében nem
önállóan, hanem a tanítás többi tantárgyaival, a beszéd- és értelemgyakorlatokkal
a környék leirással, a természetrajz és természettannal, valamint az olvasókönyv-
nek megfelelő olvasmányaival kapcsclatosan, részletenkint akkor tanítandó, midőn
arra alkalom kinálkozik, a Széll által szerkesztett köuyv (Életmentés és egészség-
tan dr. Széll Lajos) olvastatása és magyarázása által pedig a) korábban elszórtan
közlött ismereteket a felsőbb osztályokban és az ismétlőiskolában össze lehet
foglaltatni és megszilárdítani.
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b) U. a. 17468/180. april 20 mint fentebb 1. d) alatt.
c) Honvéd. m. 1890. okt. 7 -én 32.500/XVII. A védkötelezettség szem-

pontjábel minden akadály nélkül összeeskethetűk s nősülés tekiutetébeu csak is a
köztörvények s szabályok alá esnek II tanítók, ha "igazolványnyal" beigazolják,
hogya póttartalékba beosztattak, vi.gy ebbe utólagosan áthelyeztettek, és ha
a 8 het; katonai kiképeztetés czéljából nem állanak épen tényleges szolgálatban.

lll. A tanítók önképzésére vouatkozók.
a) Belügym, 1890/10397. Az 1888. évi XXXVIII. és az 1876, évi tör-

vényczikkek végrehajtása tárgyában a vall. és közokt. m. kir. miuiszter úr által
1876. szept. 2-án 20,311 sz. a. kiadott utasítás 26. §-a ezerint a község a köz-
ségi tanítókat tartozik ugyan a tanítói gyülésekre való megjelenésük alkalmával
legalább is az által segélyezni, ha oda és visszameeetöket fuvarral ellátja, vagy
nekik a fuvar bért megtériti, de a község ezen segélyezési kötelezettsége a hit-
felekezeti iskolák tanítói irányában ki nem terjed s igy a községet vouakodása
ellenére a hitfelekezeti tanítók részére ilynemü segélynyuitasra törvényesen köte-
lezni nem lehet, a mennyiben a község saját jószáutából eredő méltányos elha-.
tárosására van bizva az, hogy az általa segélyezett felekezeti iskolák tanítóit a
fenti czélra szolgáló segélyben részesíthesse. (1. magyar közigazgatás 1890/15
szám).

b) Vall. és közokt. m. 1890. szept. 30. 6686 sz. A tanítóegyesületek alap-
szabályaikat, ha még nem volnának kormányilag megerősítve jóváhagyás végett
hozzá felterjeszszék.

IV. Az iskolai egészségügyre vonatkezök.
a) Belügym. 1890/101 k. i. h. arra, hogy az iskola gyermekekkel zsufolva

ne legyen, felügyelni nem a tanítónak, hanem az iskolaszéknek, vagy ennek nem
létében magának az iskolafentartó egyházközségnek, illetve az utóbbi által az
iskolaszéki teendők végzésével megbizott közegeknek tiszte és feladata, a fenforgó
esetben a baj orvoslására az illető egyh. felettes hatóság hi vandő fel. (Magyar
közigazgatás 1890/16. szám.)

b) Vall. és közokt. m. 35.762/1890. szept. 20. Még mindig kifogás alá
esik sok helyt az a szokás, hogy az ivóvizet a tanteremben dézsákban, kersókban
stb. tartják. Sok helyen az iskolába bevitt ivóviz fertőzött, ivása ártalmassa
válhatik. Ezen kettős hiány elhárításán ak érdekében dr. Oláh Gyula szabadalmazott
iskolai-ivöviztartót készített. E készüléket Zellerin Mátyás budapesti gyár os (VU
nagy-diófa-utcza 14) két nagyságban késziti. 30-50 tanulóra számitva 36 írtért
50-nél több tanulóra számítva 45 frtért, szürdvel együtt 76, illetve 93 frté rt
adja, 4 évi részletfizetésre. A készülék iskoláknak beszerzésre ajánltatik.

V. A tankönyvekre s tanezerekre vonatkozók.
a) Vall. és közokt. m. 58.262/1890. kelt 1891. jan. 23. A CalJeroni és

társa budapesti tanszerkereskedő czéget az összes hazai tanintézeteknek ajánlja,
hogy taoszerszükségleteikct lehetiíleg onnan szerézzék be, mivel a czég vállal-
kozott arra, hogy raktárát a népoktatási tanintézetek s középiskolák szükségleteit
kielégitő minden taneszközzel felszerelje, inivel a lehetőség szerint hazai iparosok
által készitteti a tanszereket s ezeket kifogástalan minőségben s oly áron szállítja
mely a külföldi tanszerkereskedők által megállapitott árakat meg nem haladja;
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mivel a tanszarraktárban elárusitásta szánt tárgyak czélszerüségének szakszerű
megvizsgálásáról gondoskodva van az által, hogy az országos tanszermuzeum
bizottságából kiküldött két tag által állandó felügyeletet fog gyakorolni.

A vér.
- Vége. -

És megis felszedelőzködött egy napon, hogy szét nézzen a városban. Hát
gyerek ő, hogy úgy engedelmeskedik a tiszteletesnének ? Igy zsörtölődött magában,
hanem azért pakkolt. Ugy is hiába jár, ez vigasztalta. A tiszteletes egybe meg
is kérte, hogy a kurátor helyett vigye be a pénzt a harangöntőbe, a harmadik
harangért.

- Nem szeretek utazni, a lábam is sínyli a lótást futást. Uram öcsém
meg úgy elvégzi csak a dolgot, mintha magam mennék be.

- Sohse volt nálam még annyi pénz - jegyezte meg keserűen.
Ugyan, ugyan csak nem fél, hogy elveszti azt az 1500 frtot, nem gyerek

már? .
Hát ha elsikkasztom, megyek vele Amerikába? Alkalom csinálja a tolvajt.
Majd visszahozzuk - nevetett a tiszteletes és elébe olvasta az összeget.

Összeszedte, bele tette a borítékba és elzárta, aztán tovább beszéltek a
teendőkről, a délutáni utról.

- .Jó hirét halljam - vette föl a szót a tiszteletesné - jól szétnézzen
azon az Annabálon.

Szétnézni, csak szétnézek ...
N em oda Buda, de tánozoljon is.
Huszonnyolcz fokos hőségben? Már nem kérek belőle.

- Tesz is az, az ilyen fiatal embernek. Meg nem is mondorn, hogy a
lelkét is kitánczolja. Egyet kettőt fordul, ismeretséget köt, odacsatlakozik egyik'
másik családhoz ... ni, most veszem észre, hogy megint tanítom, pedig nem
szereti ...

Sőt köszönettel veszem, csak az a kár, hogy igen rosz fejem van.
- Kemény, kemény. N o, majd megpuhítja a szive.
- Szivem? S nevetett.
Sehogy se tetszett magának ezzel a csufsaroasmussal, és még se tudta,

elfojtani. Úgy érezte, mintba küzdenie kellene a tiszteletesné ellen, mert észre-
vétlenül, de nagy hatalmat kezd gyakorolni fölötte. És sehogy se szeretett szolga
lenni. Utóvégre minek avatkeznak bele az ő élete folyásába? Hagyják ot ma-
gára. Mert szeretik? Minek szeretik? Nem akarja, hogy szeressék. Még senki
sem szerette - az fájt. Mikor akadna egy jó embere - terhes ez a szeretet

.rá nézve. Valami ösztön sugta, hogy rázza le magáról. Maradjon itthon,' sohse
bujjon ki szobájából, dolgozzék és ne gondoljon tiszteletesékkel, senkivel a világon
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És nem merte ez ösztönt követni, gúnyold6dott, kötekedett de határozottan ellen-
szegülni nem tudott.

Mint a gyerek, a kit elparancsolnak hazulról, úgy mászolt fel a kocsira,
kelletlenül. Esze se a városon járt, hanem azon, hogy merre kerülhetne kertek
alatt vissza a portájára Megszégyelte magát. Gyerek-temp6 titokban, suttyomban
cselekedni. Mi lenne, ha megtudnák ? Nem veszedelmes rá nézve az az Anna-bál.
Legalább egy kicsit kocsikázik.

- Indulhatunk ! szólt oda a kocsisnak.
- A pénzt jól eltette? - Kiáltott utánna a tiszteletes.
- Igaz, a pénz! Egészen elfelejtettem.
- No,' ne szálljon le azért, adja ide a szekrénykulcsot, majd én elhozom,

ajánlkozott a tiszteletes, és a mig oda járt, a tanító azzal felelt a tiszteletesné iö
tanácsaira, hogy az ülése hunczutul ruganyos, mind a húsz rugót érzi.

- Még egyszer annyit érez a rázós úton. Volt a vigasztalás.
E közben a tiszteletes megérkezett a pénzzel. A tanít 6 eltette a belső

zsebébe, egy darabig vesződött a porköpönyegével, aztán nevetve bucsúzott:
,J _ Mit izennek Amerikába?

- Tiszteltetjük a rendőrfőnököt. .Jó mulatást l Ez utóbbit a tiszteletesné
küldte a tova gördülő kocsi után.

Megtapogatta mégegyszer a pénz csomagot. Utánna a revolverét. Mind a
kettő helyén volt. Nem mintha félt volna, de j6 a biztonság kedvéért ilyen óv-
intézkedéseket tenni.

Délután három óra volt. A juliusi nap legnagyobb méreggel sütött alá a
poros világra. Semmi szél, de a lovak meg a kocsi mégis akkora port vertek,
hogy ember volt, a ki győzte a nyelésseI. Egészen a porköpönyegbe bujt, de
nem tartotta ki sokáig, majd megfulladt a hőségtől, meg portél Fogta, meg
levetette a köpenyt, úti ruha van rajta, nem árt annak semmi. Minek kínlódjék '?
Míg vetkőzött majd kiesett háromszor a kocsiből, akkorákat zökkent a gödröknél.
Szid ta az utakat, meg a vállalkozókat, a kik a helyett, hogy javítanák, rontják a
kezelésük alá tartozó pályát. Mikor meg leült a rugók kinozták. Szemközt is
jöttek kocsik, mivel hogy a közeli mezővárosok egyikében országos vásár volt,
minden kitérésnél búcsuzott a lelkétől, mert azt hitte, kirázzák belőle. Részeg
gyalogosok, vásárosok zaja egészítette ki az összhangot, mely igy az utazást a
képzelhető legkellemesebbé tette. Vissza csak nem fordulhat? Soha nagyobb
bajt ennél.

Csöndes megadással, összetörődve ért a városba. Az az egy órai út is úgy
megviselte, hogy szinte szégyelte magát. Mikor _szobát nyíttatott és az első percz-
ben végig dölt a pamlagon - semmi kedvet sem érzett az Anna-bálhoz. Meg
akart mosakodni, hogyaharangöntőhöz vigye a pénzt.

Hanem a pénz nem volt sehol. Első pillanatban elhült benne a vér, aztán
gondolkozott, mikor eshetett ki a zsebéből, talán mellé dugta, a kocsiban lesz ...
a kocsibol semmi esetre sem juthatott ki .. ' Arra a kérdésre "hátha?" . .. el-
homályosultak a szemei. N em mert rá gondolni se.

Kocsit, porköpönyeget, ülést átkutattak - de semmit se találtak.
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Kocsira ülni, visszavágtatni:l keresni az elveszett csomagot? Esztelenség,
mikor száz meg száz ember, köztük hány vásári csavargó, járta meg azt az' útat .
.Jelentést tenni a kapitányságnál, haza menni és várni a "becsületes" megtalálót?
Balgaság! ... Aztán kivel hitethetné el, hogy aki egy 6rai úton, felnőtt, értelmes
ember létére, a belső zsebéből kivesztett ezer 'ötszáz forintot? szemébe nevet-
nének .. ' Két év alatt megtérithetné a községnek, hisz szeretik, becsülik, nem
gondolnák, hogy gazember, tolvaj? '. Nem gondolnák? Nem hinné a tiszteletes
pár, egy néhány értelmes ember, teszem föl, a falu legnagyobb része, de akad-
hatna egy hülye. egy rossz akaröja, a ki titokban vádolná és évek mulva, ki tudja
milyen alkalommal szemébe vághatná, hogy sikkasztott, lopott. ',' Mivel igazol-
hatná magát?.. Semmivel... semmivel... a saját lelkiismeretével. .. Eh,
nem látnak abba mások... Minek kellett neki idejönni ? Miért nem hajtott
ösztöne szavára és miért nem maradt otthon? Hiába val6 kérdések, melyek nem
teszik a megtörténtet meg nem történtté. Igy kellett lennie mindennek . .. elő
volt készítve ... meg volt irva számára. " apai átok. '. vér nem engedik,
hogy becsületes halállal muljék ki. Miért a sors ellen küzdeni? .

Nem töprenkedett sokat. Tisztában volt mindennel. Bevárta az estét, hogy
feltűnést ne keltsen. S mikor a tiszteletesék azt hitték, hogy javában tánczolja
az Annabálon a souper-csárdást - egy töltéssel kevesebb volt a revelverében.
Azt a hiányz6 töltést se másra lőtte. .

Irást, egy betüt nem hagyott hátra, hadd gondolják rossznak, alávalónak
legyen teljes az átok.

*'* *Mikor felvették az ingóságait. szekrényében megtalálták a pénzt érintetlenül
El se vitte magával, a tiszteletes összecserélte ú~y sietségben az egyforma bori-
tékba burkolt, különböző helyen fekvő csomagokat. Ki tudja, milyen semmiségekért
ölhette meg magát? ...
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A dunántúli kerületi népiskolai bizottság jelentése.
Főt. és Méltóságos egyházkerületi közgyülés !
Van szerencsénk évi jelentésünket a követkdzőkben tisztelettel beterjeszteui :
1. Statisztikai adatok az evang. népiskolai 7cözoktatás állapotáról Dunántúl

az 18,yO/91-ik iskolai évben.
Tanköteles gyermek volt: 6-12 éves 14761 fiú, 14282 lány,

összesen 29043; 13-15 éves 4910 fiú, 4737 lány, összesen 9647; 6-15 éves
1967l fiú, 19019 lány, összesen 38690.

1 sk ol á baj árt: helyben elemi iskolába 13795 fiú, 13294 lány, össze-
sen 27089; ismétlő iskolába 4011 fiú, 3940 lány, összesen 7951; idegen elemi
iskolába 381 fiú, 288 lány. összesen 669; ismétlő iskolába 130 fiú. 8,'\ lány.
összesen 213; felső vagy polgári iskolába ~6 fiú, 63 lány, összesen 89; lTlilgáll-
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intézetbe [) fiú, 3 lány, összesen 8; középtanodába illetőleg felsőbb leányiskolába
101 fiú, 2 lány, összesen 103_

Az iskolába járók fo összege: 18449 fiú, ,17673 lány, összesen
36122; iskolába nem járt: 1222 fiú, 1346 lány, összeseu 2567; mulasztott :
36122 gyermek 198876 félnapot ; mulasztásokért megbüntettetett 501 hanyag

.szülö ; idegen vallású járt hozzánk 1020 fiú, 890 lány, összesen 1910_
Tan it ó vol t: képesitett 403, nem képesített 7, rendes 376, segéd 34_
Az isk o 1a: 342 egyházi, 311 az egyházközség tulajdona, 1 bérelt,

324 jö, 18 rossz; az iskola épületében van 423 tanterem, 358 tanítólak ; épülete
mellett van 188 faiskola, 77 testgyakorlö ; taneszközei : 615 drb fekete írótábla,
6240 fali olvasötábla, 1036 fali térkép, 292 földgömb, 4913 tennészetrajzi,
1218 természettani eszköz, 17052 kötet köuyv : épült Ö iskola, javíttatott 21.

Az iskola évi j ö v ö d e l m e . 116364 Irt készpénzben, 90239 írt ter-
ményekben, összesen 206603 Irt, E jövődelem származik 672986 Irt értéket
képviselo ingatlan vagyonból, melyuek jövődelme 36412 frt, tőkepénzből, melyuek
összege 53590 frt, kamat ja 3326 frt, tandíjakból 18434 frt, állami segély böl
178 Irt, községiből 14000 frt, egyháziból 14544 frr, egyebekboi 119709 írt,
összes évi jövődelem 206603 Irt.

Az isk o 1a é vi ki adá sai: 176670 frt rendes tanítói fizetés, 8083 írt
segédé, 7403 frt javítások ra, 2032 frt tanszerekre, 12052 irt egyebekre, összesen
206240 frt.

Jeg y zet: A soproni felső egyházmegye és Rust statisztikai adatait rész-
ben éppen nem, részben kés on és hiányosan szolgáltatta be, azért is a tavali
adatokat vettük át, a továbbiakban pedig egészen figyelmen kívül hagytuk oket

IL Statisztikai adatokból levont kooetkeetetesek.
Miután a számok legérthetőbben és határozottan szólanak, azért az előre-

bocsátott adatokból következő eredmény állítható össze:
1. A tan k ö t ele sek b ő 1 h á n y % sz á z t ó I i isk o láz tat ott e g y-

házmegyénkint?
Sopron városában 100%, Gyűrött 99, Kőszeg 97, vas i k ö z é p egyház-

megye 78'7, soproni alsó 98, Zala 92'7, Veszprém 98-2, Fehérkomárom 98,
Kemenesalja 97, gyor i egyházmegye 99'04, vasi felső 9S'3, Somogy 82-Ol,
Tolna 91-3

Eltekintve tehát a városi gyülekezetektol 1eg pon tos abb az iskoláztatás
e tekintetben agyo r i egyházmegyében, és a vas i közép egyházmegye a leg-
utolsó helyen áll. Mégis megjegyezzük, hogy So pro II városi gyülekezet ez idén
sem mutatta ki a 13-15 éves tanköteleseket. ami pedig ezerintünk legvőzhetlen
akadályba nem ütközik.

2_ Mil Y ö s sze g f o r d í t tat Q t t e z i d é n a nép nevel é 8 re? Eg y
gye r m e kis kol á z tat ása m ib eke r ült? Ebb o 1 1 1éle k re egy h á z-
megyénkint mi esik?

, So pro n a népnevelésre a lefolyt tanévben 24414 frtot fordított, egy
gyermek iskoláztatása 21-51 frtba került, ebbol 1 lélekre 2-88 .frt esik. Gyor
7622 frtot fordított, egy gyermek 1294 frtba került, 1 lélekre 2-12 frt esik,
K o s zeg 3649 frtot, egy gyermek 1039 frtba került, 1 lélekre 1'32 frt esik.
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Vas i köz é p egyházmegye 14920 Irtot, egy gyermek 4'3 frtba került, 1 lélekre
063 frt esik j so pro n i als ó 11847 frtot, egy gyermek 5'83 frtba került,
1. lélekre 1'09 frt esett; Za la 5556 frtot, egy gyermek 8'11 frtba került,
1 lélekre 1'48 frt esett; F e hér kom áro m 4729 frtot, egy gyermek 342 frtba
került, 1 lélekre 0'70 frt esett j v eiSz p r é mi egyházmegye 18784 frtot, egy
gyermek 4-84 frtba került, 1 lélekre 0.90 esik; Ke men e s a lj a 15147 frtot,
egy gyermek 5'29 frtba került, 1 lélekre O-85 frt esik; gy ö ri egyházmegye
10571 frtot, egy gyermek 4'54 frtba került, 1 lélekre 0'82 frt esik; vas i
fel s ö 27258 trtot, 1 gyermek 5 27 frtba került, 1 lélekre 0'95 frt esik j

Som ogy 7595 frtot, 1 gyermek 5'48 frtba került, 1 lélekre 0'94 frt esik j

Tol n a 45341 frtot, 1 gyermek iskoláztatása 5 frtba került, 1 lélekre 0'98 esik.
A városi gyülekezeteket nem számítva, az egyházmegyék közöl aránylag

legköltségesebb az iskoláztatás Zalá·ban (8'11), 1 lélekre is legtöbb
esik (1'48). Legolcsóbb a vas i köz é p egyházmegyében (4'3), egy lélekre is a
legkevesebb (0'63) esik.

3. Me kk o r a a tan í t ó k á t la gos f ize t é se?
Sopronban 978 frt, Győrött 647frt, Kőszegen 589 frt, vasi középegyház-

megyében 446, soproni alsó egyházm. 403, Zala 342, Veszprém 367, Fehér-
komárom 289, Kemenesalja 407, győri egyházm. 401, vasi felső 422, Somogy
439, Tolna 463.

A városi gyülekezetek után a fizetés átlag 1e g nag y o bb Tol n á ban
(463 frt), legkisebb a fehérkomáromi egyházmegyében (289 írt).

4. 1\1i non é pes e kat ant ~ r m ek?
Sorronban egy tanterem re 74 gyennek esik, Győrött 53, Kőszegen 58,

vasi közép egyházmegye 110, soproni alsó 78, Zala 45, Veszprém 77, Fehér-
komárom 86, Kemenesalja 75, győri egyházmegye 93, vasi felső 84, Somogy
81, Tolna 97.

Ha tultömöttségről van tehát szó, akkor ilyenek a tantermek: vasi közép,
tolna és a győri egyházmegyékben. Tantermek szaporítása csak idő kérdése.

5. Egy ház meg y é n kin t h á n y k ö t e t k ö n y v van a z isk o 1 a i
könyvtárakban?

A veszprémi egyházmegyében 5127, vasi közép 2007, Tolna 1596, Győr
város 1244, györi egybázmegye 1165, Kemenesalja .1027, vasi felső 930, Sopron
város 920, Somogy 793, soproni alsó 563, Kőszeg 504, Zala 372, Fehér-
komárom 196.

E tekintetben 1eg gaz d a gab b a veszprémi egyházmegye, leg sze g é-
nye b b Fehérkomárom. -

IIL Evangeliktts hitoktatás állami, illetőleg községi nepiskola, polgári fi~~
és leány, iparos iskola és kereskedelmi akadémiában.

Ide vonatkozó jelentéseket adtak be:
Veszprém, Székesfehérvár, Vadosfa, Győr, Pápa élőszóval tett jelentést a

népiskolai bizottság gyülésén (étyőrött f. é. jul, 29)
Ezek szerint : Veszprémben Horváth Dezső ev. lelk. tanította az evang.

növendékeket a veszprémi iparos iskolában, és miként az iskolaszék bizonyítja:
jó eredménynyel j - Székesfehérvárott Gáncs Jenő evang. lelk. tanított a székes-
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fehérvári pol g á r i leányiskolában 4 gyermeket heti 2 órán át, il köz ség i
elemi iskolában 18 gyermeket heti 3 órán át, az ipa r o s iskolában 4 gyermeket
heti 1 órán át, az e v li n g. re f. iskolában 3 gyermeket heti 3 órán át, a
ker esk e del m i akadémiáb an 3 gyermeket heti 2 órán át, az e van g. ele m i
isk o l á ban 26 gyermeket heti 4 órán áto Ö ss z ese n tan í tot t 58 gye r-
III eke the ti 15 ó r á n á t. Tanév kezdete szept. 1., záróvizsga jun. 4. A gyer-
mekek. tanultak imákat, kátét, bibliai történetet, bibliaismét és egyháztörténetet.
A kap u vár i állami polgári fiu- és leányiskolában tanitott Laucsek Jónás
vadosfai lelk. esperes, 11 gyermeket, kik közül 9 fiú, 2 leány, egyuek kivételével
mind ágo hitv. evangelikus, az egy evang.-reform. Kiküldött bizottság előtt junius
16-án vizsgát tartott.

E jelentések kapcsán a ker. népiskolai bizottság következőleg határozott:
Az irás beli jelentéseket helyeslőleg tudomásul veszi, egyuttal megkeresi a kerü-
letet, . hogy utasítsa a többi e téren működő lelkészek et is, miszerint jelentéseiket
évről-évre a ker. népiskolai bizottságnak adják be, még pedig oly értelemben,
hogy jelentéseikben kitüntetve legyen: a) az iskola jellege; b) az evang. tanulók
száma; c) a szorgalmi idő; d) a presbyterium, illetőleg iskelaszék által igazolt
eredmény; e) Ki által? minő összeggel dijaztatik a hitoktatást teljesítő lelkész
avagy tanító?

IV. Megbirált könyvek.
A kerületi népiskolai bizottság egyuttal mint könyvbirá16 bizottság az év

folyamán megbirált:
1. 19 drb gy6n6 kátét. Nevezetesen: Vallásoktatás - Belohorszky Gábor.

Vezérfonal a conflrmati6ra. - Szih'ágyi Gyula. Az Urvacsorájához először készü-
lők számára tanítás - Nagy István. Vezérfonal a cont. tanításuál - Polgár
János j Tartsd meg, a mid van ... konflrmácziói tankönyv -- a sopr. evang.
lelkészi kar j Ugyanaz németül. Konflrmánsok könyve - Turcsányi Andor. Hit
és Élet - Bognár Endre. Evang. couflrm. Unterrioht - Tomka Károly. Gyóuók
katechismusa - Ed vi Illés Pál. Gy6nó káté - Vérte sy Sándor. Czim nélküli-
(állit6Iag) Petrik János Jakab. Kleiner Katechismus - Schmidág. Christl,
Religionslehre - Ugyanatt6l. Leitfaden - pozsonyi lelkészek (1874). Evang.
keresztyén vallastan - Szteh16 Andor j Ugyanaz németül. Vezérkönyv a vallas-
tanításhoz - Bánhegyi István. Rövid oktatás a keresztyén tudományban - kiadta
a győri evang. gyülekezet.

2. Két német olvasókönyvet, melyeknek czimei: Ebenspanger-Haesters-
Richter német olvas6könyve a magyar népiskolák közép- és felső osztályai szá-
mára, 2 kötet (evang. kiadás), Bpest Pfeifer Ferd. bizomanya 1891. A közép-
osztályoknak szó16 könyv ára 55 kr., a felsőbb osztálynak szánt 95 hba kerül.

3. A keresztény anyaszentegyház rövid történetét evang. népiskolák haszná-
latára összeállította Kovátsics Gyula Pápán 1891.

A birálat eredménye:
1. A 19 drb gy6n6 káténal kimondja a kerületi népiskolai bizottság, mihez

a kerület hozzájárulását kéri - hog Y pál Y á za thi r det end ő egy k o n-
í i r m and u sok s z á már ame gir and óta n k ö n y v r e. Sőt a kerületi nép-

. iskolai bizottság, a ker. gyülés utólagos jóváhagyásának reményében, már e
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esélbél egy szükebb körü bizottságot, melynek tagjai: Bognár Endre elnöklete
mellett Turcsányi Andor, Matisz Károly, Gyurácz Ferencz, Papp Jözset és Nagy
József, oly utasítással ki is küldött, hogy úgy a könyv vezérelveit, miként a
pályázat feltételeit megállapítván, ide vonatkozó jelentését a népiskolai bizottság
utján a kerületi gyüléshez j6váhagyás végett terjeszsze be. Addig is a felsorolt
és elbíralt 19 darab gy6nó káté közül : A soproni lelkészi karé Turcsányi
Andoré és Bognár Endréé, mint a melyek a legjobbaknak ítéltettek, használatra
ajánltatnak.

2. Ebenspanger János ném et olvas6könyvei újabb átdolgozás végett szerző-
nek visszaadatni határoztattak az észrevételekkel együtt.

3. Kovátsics Gyula "A keresztény anyaszentegyház rövid tötrténete: czimü
munkája basználatra ajánltatik.

V. A mul: évi kerületi gy ülés álial a ker. népiskolai bizottsághoz áttett
jegyző7cönyvi pontok.

A mult évi ker. gyülés 152 és 153-dik jkönyvi pontok alatt véleményadásra
hivta fel a népiskolai bizottsagot:

a) egy a kerületben felállítandó íelsőbb ev. leánynevelo intézet érdemében;
b) bogy tankönyvek, midőn 2-ik, 3 -ik kiadásban jelennek meg, lényeges

változtatás ne történjék rajtuk.
A ker. népiskolai bizottság, miként kétségkívül minden tagja a dunántúli

egyházkerületnek. átérzi a kimondott 6haj jogesűltságát, miszerint állítsunk fel
Dunántúl egy felsőbb evang. leánynevelő intézetet ! De sot tovább megy nevezett
bizottság, midőn állítja, hogy nem volt helyes dolog e tárgygyal tüzetesebben
idáig is nem foglalkozni. Protestáns egyházunk létjogot magának bátran követel-
betett, már csak azért is, mert az általános emberi nevelésnek s az abból kelet-
kezett általánosabb mííveUségnek Ő ásott mélyebb medret, s azt kiszélesbítette
iskolák felállítása által. Most, amidon íelsőbb leánynevelést sürget, médokat
keres rá, bogy a czélnak megfelelo intézetet mihamarább állíthasson, egyházunk
csak maga magához lett következetessé. Minden egész csak akkor tökéletes, ha
részeiben kifejlett. Nálunk a nőnevelés van elhanyagolva. Ma még ennek
tetemes kárát nem valljuk, de mire egy ujabb nemzedék lép a réginek nyomába,
nagyon is ésszreveszszük, hogy az anyák, különösen a prot. anyák nem szültenek
és nem neveltenek nagyanyáikboz mélt6 unokákat, és pedig azért nem, mert a
nőnevelésre e nagyon is átmeneti ido ben valami nagy sulyt nem íektettünk,
lelkiismeretbevág6 dolgot belole nem _csináltunk. Nem csak elsorendll feladat,
de egyházunk egyik létkérdése: a felsőbb leánynevelés. A dunántúli ev. egyház-
kerület most készül az elso lépést megtenni arra nézve, a miben ot úgy a tiszai,
mint a bányai egyházkerület jóval megelőzte, és a miben a dunáninnen utolérte,
meglehet, hogy ez is megelőzi egy felsőbb leánynevelo intézet felállításával? És
mert nála ez még csak az első lépés, a kerületi népiskolai bizottság azt véle-
ményezi: S z 61 í tsa fel a Ir e r li 1 e t nép ese b b é s vag y o nos abb eg y-
ház ajt nyi 1a tk o za t t éte 1re, hog y az ese tb en, h a asz ó ban for g ó
fel s o b bev a n g. 1e á nyn e vel ő i II t é zet m o s t vag y j ö v o ben k e b e-
l ébe II 1 elln e fe lá llí tan d ó; min o any ag i áld o za t t al jár u I-
n á nak a n II a k fel á lIí tás á hoz, ille tol eg fell n t a rt á s á hoz? Addig



pedig tegye a kerület kicsinye I1wyja uzyauazt, a mit e téren egy kisebb kör
már 4 év óta cselekszik, hogy egy felsőbb leánynevelő intézet czéljaira Dunántul
maga magát megadóztat ja.
. A mi a 1&3 ik pontot illeti, hogy t. i. tauköuyveiuk a második, harmadik,
kiadásban lényeges változtettál nélkül adassanak ki, ez inditváuyt a kerületi
népiskolai bizottság nem pártolhatja. úgy a fejlődő paedagogia, miut a jól fel-
fogott tankönyvirás szempontjtböl, mert ezek éppen annak ellenkezőjét követelik.

VI Jutalmok kiosstasa,
A ker. népi.sko lai bizottság a mult évi kgyülés jegyzőkönyvének 13t-ik

pontja alatt hozott határozata értelmében egy-egy drb 10 francos 'arany jutalom-
ban részesítette Het v ény ils tv á n n é enesei (Győrm.) evang. tanítónét, úg.l'-
szinte Bárány Ignátzné f.-dörgicsei (Zalam.) evang. t.mítónét, mivel miuda-
ketten férjeik iskulájában a tanuló leánygyermekeket ez ideig hosszú idő óta a
női kézimunkában minden dij nélkül jó sikerrel oktattak. A ker üle t i n é P:
iskolai bizottság e z z e l a f ár a d t s á g o t nem megfizetni hitte,
egyedül csak.az érdemet akarta elismerni. még inkább azt
más o kk al eli s m e r t e tn i.

VII. A népis1colai bizottsághoz beterjesztett inclítványok.
1. Kapi Gyula tanítóképző-intézeti igazgató azon indítványt terjesztette a

népiskolai. bizottsag elé, hogy nevezett bizottság tenné meg a kezdernény ező
lépést a ja vítandé én ek és c hor a 1 ügyheu.

A kerületi népiskolai bizottság az által hitte leghelyesebben eljárni ez
ügyben, ba Kapi igazgatöt megbizza, hogy adjon be legközelebb ide vonatkozó
konkrét javaslatot.

2. Eddig a kerületi népiskolai bizottság világi tagjai fuvardíjat nem számí-
tottak magu. knik. Ez idén a bizottság egyik tClgja azon indítványnyal lépett fel, j
hogya világiak is szárníts.ik fel fuvardíjaikat 1; a helyett hogy fölvenuék, fordít-
sák jutalmakra.

Az elfogadott indítvány e czélra már id 20 frtot eredményezett,
3. A körrnendvidéki ágost, hitv. evang. tauítói kör egy "n é p is kol a i

irkatervezetet" nyujtott be s kéri annak elfogadását. A bemutatott tervezet első
tekintetre is nyereségszámba megy; ha még is nem tárgyaltatott, annak oka, mert
a bizottság tagj al még nem tanulmauyozhatták,

VIlI. Jövöclelem, kiadas.
A kerületi népiskolai bizottság évi jövődelme

" " kiadása
Marad készletben
Régebbi hátralékkal tartozuak : Tolna. S0m0~y
1889/90-ről veszpré-ni egyházmegYd .
Tőkepénze a bizuttságunk

IX. A népiskolai bizottság beadja Lemondásat.
Főt. és Méltóságos ker. közgyűlés 1
Midőn a föntebbiekben egész hűséggel és odaadással teljesített évi munk ál-

kodásunkat egybefoglalni s erről szóló jelentésünket tisztelettej betc rjoszteni
kötelességüuknek ismertük - a kerületi népiskolai bizottság - hivatkozással a
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2<±4 frt 50 kr,
164 " 73 "
79 Irt 77 kr.
65 30 ,.

1
273 " 98 "



gyakorlatban levő 6 éves időtartamra mire az Ő mandatuma szél, megköszönve
a kiváló bizalmat, megbizatását ,zennel leteszi, illetőleg a bizalmat a kerület
szabad rendelkezésére bocsátja.

Többire kivál6 tisztelettel maradtunk a ker. népisk. bizottság nevében
FőL. és Méltóságos Kerületnek

L.-Patonán és K.-Sömjénben, 189l.
Bognár Endre,

ker. népisle biz. egyh. elnök.

aug. 12-én.
Dr. Berzsenyi

vil. elnök.
Jenő,
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Egyházkerületi gyülés Pápán.
A dunántúli ev. egyházkerület ez évi rendes közgyülése a gyülekezetek egy-

házi s világi tagjainak nagy érdeklődése mellett folyt le Pápán aug. 11-13. napjain.
Az elnöki székben mélt. Szentmártoni Radó Kálmán kerül. felügyelő úr mellett
az egész közgyülés örömmel látta újra s lelkesen üdvözölte főtiszt. Karsay
Sándor püspök urat, ki engedve a kerület osztatlan bizalmából eredő kérésnek
s tekintetbe véve - mint mondá - azokat a nagy fontosságú teendőket,
melyek a közel jövőben egyetemes magyarhoni evang. egyházunkra várnak:
lelkiismereti kötelességének tartotta, hogy felajánlja az egyházkerületnek ron-
csolt testi s szellemi erőit, azzal az elhatározással, hogy míg ezek birtokában
lesz, püspöki hivatalát viselni fogja.

A közgyülést megelőzőleg, 11-én esti 6 órakor előértekezlet s 12-én
reggel 8 órakor gyámint. istenitisztelet volt, melyen nt. Gyurátz F ereúcz

oltári imája után nt. Laucsek Jónás esperes tartotta az alkalmi egyházi
beszédet.

A közgyülést Radó Kálmán felügyelő úr lelkes és hatásos beszéddel
nyította meg. Visszatekintve a lefolyt század évre, melyet egyházunk életében
éppen most fejezünk be, utalt azokra a fontos teendőkre, melyek egyházunkra
az új század küszöbén várnak. Kiemelte különösen, mintegy jelszó gyanánt
abeálló új századra, hogyegyházunknak, ha boldogulni akar, élénkebb és
hatásosabb egyház- t á rsa dal m i tevékenységet kell kifejtenie. Egyházunk
érdekeit - úgymond - nemcsak a templomban lehet és kell szolgálni,
hanem meg kell ragadni minden alkalmat: kül- és belmissiót, irodalmat, nő-
nevelést, nőegylctek s prot. olvasókörök szervezését, szóval mindent az egy-
háztársadalmi téren, hogy e 100 év maradandó emlékekkel legyen' teljes!

A gy ülés ily módon megnyíttatván, a tárgysorozat rendjében mindenek
előtt a min. leiratok felolvasása került sorra. Ezek között egyik rnin. leirat
az egyházmegyei tanító-egyesületeket alapszabályaik felküldésére szólítja fel.
E tárgyban a gyülés határozata az, hogy ámbár ezen alapszabályok mind
ugyanazon elvek alapján készültek, mégis, amennyiben az egységes elvek
alapján mindegyik egyházmegyei egyesület a maga specziális körülményeihez
mérten készíté alapszabályait. ezek mind egyenként felküldendők.

Élénk felszólalásokra adtak alkalmat a bonyhádi és felső-lövői iskolák
államsegélyért való folyamodásaira leérkezett min. leiratok, melyek a kerületnek
tudomására juttatják, hogy mivel ez iskolák a közokt. korrnány itélete szerint
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állami érdeket nem képviselnek és nem szolgálnak, azért azok a kért állam-
segélyben részesíthetők nem voltak. A közgyülés e tárgyban, különösen
kerül. Felügyelő úr nézetéhez csatlakozva, kimondja, hogy a nagymélt. köz-
okt. Miniszter urat ezen iskolák jelentősége és szolgálatai felől egy ker. kűl-
döttség útján is helyesebben informálni törekedvén, a 'folyamodásokat újra
felterjeszti.

A legközelebbi tárgy ezután a zs ina t ügye volt. Felolvastatott a
vallas- és közokt, miniszter leirata, mely szerint Ö Felsége legkegyelmesebben
megengedte, hogy egyházunk f. é. decz. 5-ikére Budapesten zsinatot hivjon
össze. A közgyülés Ö Felségének e legmagasabb engedélyét hálával tudo-
másul véve, legelőször arról intézkedett, hogy a zsinati képviselők választása
egységes eljárás szerint helyesen ejtessék meg. Ez eljárás szerint rninden
gyülekezet szavaz először is annyi egyházi és világi képviselőre. a mennyit az
illető esperesség a zsinatra küld, Ebben t. i. a viszony az, hogya veszprémi
és a tolna-baranyai esperesség 2 egyházi és 2 világi, összesen tehát 4 kép-
viselőt küld, a többi esperességek pedig 1 egyházi és 1 világi, összesen tehát
2 képviselőt küldenek a zsinatra. Minden gyülekezet szavaz továbbá külön
.2 tanári képviselőre a kerületbeli középiskolai, semináriumi és theologiai taná-
rok közül. Az esperességi képviselőkre adott szavazatát minden gyülekezet,
az esperességi elnökségnek küldi 5 e szavazatok külön e czélra összehívott
esperességi gyülésen bontatnak fel, mely gyülés a megválasztottaknak egy-
szersmind a megbizó leveleket is kiállítja. A tanári képviselőkre adott szava-
zatát pedig minden gyülekezet a - kerül. elnökségnek küldi, ezeket a főisk. kis
bizottság veszi számba s ugyanaz állítja ki a megbizó leveleket is. Intézkedett
továbbá a közgyülés a zsinat költség eiről, a zsinati képviselők napi díját
5 frtban állapítván meg, oly módon, hogy az 1033 frtnyi zsinati alaphoz a f.
évi államsegélyből 500 frtot, az államsegély-alapból pedig 2911 frtot csatol.

A közgyülés többi tárgyai közül legfontosabb volt s legtöbb időt is
vett igénybe a kerül. főisk, nagybizottmány jkönyve kapcsán a görög nyelv
tanításának' kérdése a soproni lyczeumban és a lyczeum átvétele.

A görög nyelv tanításának kérdésében élénken megindult vitát, rnelyben
a felszólalók nagy hévvel vitatták, valjon szükséges és hasznos - e a görög
nyelv, vagy nem, csak nehezen lehetett a soproni tanári kar .jeles munkálata
segítségével ezen elvi alapról arra a gyakorlati álláspontra terelni, melyen
nem á görög nyelv jelentőségéről, hanem arról van szó, valjon ajánlatos-e
avagy még inkább, hogy lehetséges-e a jelen viszonyok között a soproni
lyczeumban a görög nyelvi pótló cursus, berendezése! Ezen a gyakorlati
állásponton a közgyülés nem tehetett egyebet, mint hogy hozzájárult a főisle.
nagybizottság határozatához, mely szerint a pótló' cursust most nem rendezi
be. Megbizta azonban a főisk, nagybizottságot, hogy gondoskodjék és javas-
latot készítsen arra nézve, miképen rendezhető az be a jövőben.

A soproni lyczeum átvételének kérdésében arról van szó, hogy a soproni
lyczeum épületét, mely eddig a soproni gyülekezet tulajdona volt, az egyház-
kerület tulajdonjogilag átvegye. E kérdés előkészítésében egy a kerület és
a soproni gyülekezet képviselőiből alakult vegyes bizottság fáradozott sannak
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munkálata alapján a fóisk, nagy bizottság ajánlja az egyházkerületnek az
átvételt. A közgyülés a tárgynak beható megvitatása után határozatilag
.kirnondja, hogy a főisle. nagy bizottság jkönyvében kitüntetett feltételek
alatt a lyczeum épületét átveszi s a szerződés végleges megkötés ével a fóisk.
nagy bizottságot rnegbizza.

A lyczeun: épülete ilyen módon a kerület tulajdonába menvén át, a
közgyülés kirnondja, hogy a lyczeumot, a közokt. miniszter jogosult sürgeté-
sének is megakarván felelni, a szükséges helyiségekkel bővíteni fogja. A tete-
mes építési költség ek fedezésére a közokt. kormányhoz államsegélyért folya-
modik. Abban a nem remélt' esetben, ha az államsegélyt meg nem kapna,
habár csak kölcsön felvétele útján tehetné, saját erejéből is építeni fog.

A kerül. népisk. bizottság jelentését nt. Bognár Endre elnök úr előadása
alapján a közgyülés tudomásul vette. Kivánatos volna, hogy közgyüléseink
a népisk. ügygyel is behatóban foglalkoznának s ne szorítkoznánák a szaraz
statistikai adatok meghallgatására, melyek magukban véve keveset is mon-
danak és nem is' szolgálnak mindíg hű tájékoztatóúl.

Az állandó választmány jelentést tesz a gyülekezetek háztartása ügyében
készített rovatos ívekról és leltár-rnintáról, melyek a gyülekezeteknek meg fognak
küldetni.

Érdekkel hallgatta a gyülés a slavoniai missióról szóló esperesi jelenté-
seket, melyeknek benyomása alatt mindenki óhajtotta, hogy vajha kellő költ-
séggel rendelkezve, többet tehetnénk e missió érdekében.

A kerül. gyámintézet 12-én délután tartotta közgyülését. Mindenkinek
előre táplált örömére egyházi elnökké újra nt. Gyurátz Ferencz pápai lelkész
úr választatott meg.

A közgyülés csütörtökön, 13-án délben végződött.

Jegyzőkönyv.*)
Felvétetett az ágo h. ev. v 1:1 sik ö z é P: egy ház meg y e magyarvidé-ki

tanítóértekezletének 1891. jul, 21. Körmenden nt. Eder József elnök és Csizmadia
Pál alelnök vezetése alatt tartott közgyüléséről. A tagok, egynek kivételével mind
jelen voltak.

3. Olvastatott a "Kőszegvidéki kör" jkönyve, melynek 2. pontja szerint
Csizmadia Pál értekezett e tétel felett: "Hogyan lehetne a néviskola túlságos
megterheltetésén segítni?" 3. pontja pedig ezen indítványt foglalja magában: "a
közgyülés tagjai a nagygyülésen hassanak oda, hogy az összes egyházmegyei
tanítóság együtt tartsa nagygyüléseit Körmenden ; gyakorlati előadások czéljából
pedig csak két körre: "magyarvidéki és vendvidéki kör" -re oszolva tartson ván-
dorgyüléseket." Miután úgy a vend vidéki, mint a magyarvidéki értekezlet az
egyesülést ugyis régóta óhajtja; miután azon ok, mely a vendvidékiekkel való
egyesülést gátolta, a mult esp. jkönyv IX. 7. pontja a-zon határozatával, hogy az

*) A beküldött jegyzökönyvhö! hely szüke miatt csak a közérdekü pontokat közöljük.
Szerk.

B.
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értekezletek alkalmával a fuvar- és napidíjakat a 'gyűlekezetek tartoznak megfizetni,
megszünt : továbbá miután a közlekedési viszonyok az újabb időben oly előnyösen
változtak, hogya szélesebb körü vándorgyűlések megtartása nagyakadályokba
nem ütközik: az értekezlet az indítványt magáévá teszi s kéri az egyházmegYli
közgyülést, hogy a vendvidéki körrel való egyesülést előmozdítani kegyeskedjék;
a három magyarvidéki kör pedig egy körré alakulván, a legközelebbi értekezlet
helyéül Sárvárt jelöli ki, a hol Rácz Mátyás kartárs úr szabadon választandó
tárgyból fog gyakorlati előadást tartani s a hol egyszersmind az újon alakult
vándorgyűlés munkaköre, illetve azon czélirány, mely felé haladva nemes felada-
tának megfelelni törekszik, ki fog jeleltetni.

4. Olvastatott a "Körmendvidéki kör" jkönyve, melyet, - arról tevén tanuságot,
hogy a kör az iskola intensiv fejlesztése mellett sok egyéb, a tanító munkakörébe
vágó gyakorlati dolgok megvitatásával is foglalkozik, az értekezlet örvendetesen
vet t tud omásúl.

5. Horváth József olvasta fel ily czimü értekezését: .Részletes tanmenet
az egyháztörténet tanításához az egy tanítóval biró népiskolában." Értekező kifejti,
hogy a részletes tanmenet megállapitásánál nem szabad figyelmen kivül hagyni a
kézikönyvet, melyet használunk, az időt, melyet a tárgy feldolgozására szánhatunk
s az iskola népességét, melynek számára az készül. A vallási tárgyakra szánt
heti 4 órát hatszor 40 perczuyi időre osztva veszi fel leczkerendjébe. Az igy
rendelkezésére álló évi 192 órának 't« -át bibliai történetre és kátéra, 1/3-át egy-
háztörténet tanítására kivánja fordítani, miután kevesebb idő alatt a Kapi-Papp-féle
"Olvasó- és tankönyv" szerint nem tartja letárgyalhatónak. Az egyháztörténetet
csak akkor veszi elő, mikor már a bibliai történetekkel végzett, (de nem ismételte
azokat) azért Jézusról és az apostolokról szóló czikkeket, mint már ismerteket
elhagyva, kezdi a ker. egyház megalapításán. A dolgozatotbirálta Horeczky
Gyula, ki a kifejtett nézeteket teljesen osztja, a beosztást helyesli s örül, hogy
szerző oly gyakorlati irányú s időszerü dolog megoldására vállalkozott. Az érte-
kezlet úgy a gyakorlati értekezést, mint a szakszerü birálatot helyesléssol fogadván
a munkából a következő részletes beosztást jkönyvbe vétetui határozta:

,,1. óra. A ker. egyház megalapítása. 2-3. óra. Az első keresztyének élete. 4--5. óra.
A ker. sorsa a pogányok között. 6-7. óra. A ker. vallás diadala. 8. óra. Az 1-7. órákban
tanultak ismétlése. 9--12. óra. A ker. elterjedése hazánkban. 12-14. óra. A ker. kuzdelme
az izlammal. 15--20. óra. A ker. romlása. 21. óra. A 9-20. órákban tanultak ismétlése.
22-24. óra. Az első hitjavitók. Ha Kr maga oltalma. 25 -3B. óra. Luther l\!(árton. Luther
énekéből az 1. vers. 34-35. óra. A speieri és augsburgi birod. gyülés. 36-37. óra. A 22-35.
órákban tanultak isrnétlése. 38-40. óra. A reformatió elterjedése hazánkban. Hazánk hit-
javitói és a hitjavítás főuri pártfogói. 41 -42. óra. Bocskay Istváu. 43-45. óra. Bethlen
Gábor. 46-47. óra. I. Rákóczy György. Gályarabok éneke. 48-49. óra. III. Károly rendelete.
50-51. óra. II. József türelmi parancsa. 52. óra. Az 1790/1. 9,6. trvcz. főbb pontjai. 53-54
óra. A prot. egyház a szabadságharcz után. 55. óra. Az 1868 évi 53. trvcz. főbb pontjai.
56-58. óra. A magyarhoni ágo h. ev. egyház szervezete. Isten felséges adománya. 59-60. óra.
A 38-58. órákban tanultak ismétlése. 61-·64. óra. Általános ismétlés."

Ugyanezzel kapcsolatban felmeríilt azon indítvány is, hogy miután a Kapi-
Papp-féle "Olvasó- és tankönyv" nem minden tekintetben felel meg a falusi nép-
iskolák igényeinek, készíttessék egy bírálat, mely az értekezlet által szerzőknek
megküldessék, hogy egy új kiadásuál esetleg figyelembe vegyék. Az értekezlet az



indítványt oly m6dosítással fogadja el, hogy kiki válaszszon ki egy szakaszt sannak
birálatával előre is foglalkozván, őszi értekezletünkön jelentse be, melyik szakasz
birálatára vállalkozik.

8. A mult gyülÚ áltál kiküldött azon bizottság, mely a tanít6k szolgálati
viszonyainak szabályozása tárgyában egy az egyetemes tanügyi bizottsághoz kül-
dendő memorandum készítésével volt rnegbízva, jelenti, 'hogy a memorandum nem
készülhetett el. Az értekezlet a viszonyok alakulása folytán a tárgyat a napi-
rendről levétetui határozta.

9. Indítvány tétetett aziránt, hogy az értekezlet az .Evang. Népiskolát"
fogadja el hivatalos lapjáúl, a mely lap rövid pályafutása alatt a pártolásra
méltó nak bizonyult. A közgyülés, miután nevezett lapot az értekezlet legtöbb-
tagja úgy is olvassa, nem tartja indokoltnak az indítvány elfogadását.

10. Felszinre hozatott azon indítvány is, hogy a közgyüléseinkről felvett
jkönyvek az .Ev Népiskola" szerkesztőségéhez sz6szerinti másolatban küldessenek
be, hogyaszerkesztőség az általa szükségesnek vélt adatokat azokb61 közölhesse.
A közgyülés, azon véleménynyel szemben, hogy a jkönyv csak kivonatosan kül-
dessék be, az indítvány értelmében mondá ki a határozatot.

11. Alelnök úr indítványozza, hogy értekezletünk létesítsen egy alapot,
melynek kamatai felett maga rendelkez vén, abb61 egy soproni tanítoképző intézeti
tanuló segélyt nyeljen. A gyülés az indítványt elvileg elfogadja, s a m6dozatok
kidolgozásával alelnök urat megbízza.

13. Horváth .J6zsef, az értekezlet jegyzője állásáról lemond. Az értekezlet,
miután nevezett hivatalának további viselésére rábirhat6 nem volt, jegyzővé Roth
Kálmán uraiujfalui tanít6t választá meg; távoz6 jegyzőnek pedig eddigi míiködé-
seért jkönyvileg köszönetet szavaz.

Horváth József,
ért. jegyző.

Irodalom.
A pesti ágo hitv. ev. magyar és német egyház nép- és polgári ískolá-

jának értesítője az 1890-91. tanévről Mik o 1ik K á 1mán értekezik e kér-
désről: •Mit tegyünk leányainkkal, ha a polgári iskolát elvégezték?" Gyakorlati
czikkében hasznos utasítást ád a szülőknek. A növendékek száma volt az összes
osztályokban (a 73 magántanu16val együtt) 874. A tanít6k és tanítónők száma
18. 'I'andf fejében befolyt 18.4 7G frt. 'I'andíjmentes tanuló volt 108. A 756
megvizsgált növendék közül csak 44-et kellett pótvizsgára, vagy osztályismétlésre
utasítani.

Az iglói ev. népiskola és polgári leányiskola értesítője az 1890-91.
tanévről. Közli Ker ts c her Ed e igazgató. A tanulók száma 277, a tanítóké 8.
Az iskolának gazdag könyvtára és tanszergyüjteményei vannak.

A magyarhoni evang. egyet. egyház theologiai akadémiájának értesitöje
1890-91. Szerkesztette Sch n elle r 1 st v á n igazgat6, Pozsony; A nagy gonddal
szerkesztett értesítő az igazgat6i jelentésben a lefolyt év történetét mondja el,
kimeritően és érdekesen. Van az intézetnek 6 rendes és 2 rriagántanára s 2 óra-
adó tanít6ja; hallgatója pedig volt a lefolyt évben 36.

Értesítés a Bethesda első magyarhoni diakonissa-intézet ésk6rház 1866-
1890-ig történt fejlődéséről. s 25-ik évi jelentése. Budapest. E betegápo16 intézet
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~~.melyben évenként 500 -600 szenvedő nyer segélyt, igen sokan egészen ingyen:

ezelőtt 2ó évvel igénytelen 2 kis szobából álló helyiségben nyilt meg, most
nagy épülettel rendelkezik a városligetben, melyben a derék diakonisszanővérek
l8\J0-ik év folytán 432 beteget ápoltak, henossági, nemzetiségi és vallási különb-
ség nélkül. Mindezt pedig létesítette a keresztyéni szeretet és jótékonyság.

A .Luther-tarsasaq" 1890. évi jelentése. A Luther-társaság sitűzött czélját:
az igazi prot. szellem ápolását s erősítését a mult évben is híven szolgálta, külö-
nösen az által, hogy pályázatot hirdetett népi es iratokra. A beérkezett 5 munkát
mind kiadásra érdemesnek találta. Kár, hogy a társaság pénzereje egyelőre csak
az egyik pályamunka kiadását engedé meg. A Luther-társaság által kiadott
pályanyertes • Bibliai történetek" -et mult számunkban ismertettük. A prot. öntudat
ébresztésére szolgálö olajnyernatu vagy aczélmetszetU képek s ábrák kiadását a
társaság anyagi erejének csekélysége miatt mindeddig meg nem valósíthatta. A
társaságnak van 282 rendes és 27 alapító tagja, összesen ;109.

Erklarunqen zu Luthers kleinem Katechismus. Fr ü h wir t h L aj os tói
Pozsonyban. Második javított és bővitett kiadás. Kiadja Drodtleff Rudolf. Ára
fűzve ;10 kr., kötve 40 kr,

A gyermek első tanitója ozímíi paedagogiai szakmunkára hirdet előfizetést
Juh a y Ant a 1, fővárosi tanító. Szept hó végén megjelenendő munkájára nézve
szerző ezeket mondja : "Az iskolai oktatásnak a házi tanítással való egyöntetűvé
tétele czéljából olyan vezérkönyv (gyakorlati kézikönyv) kiadására határoztam el
magamat, mely a tanítóknak és nevelöknek. valamint a gyermekek oktatásában
kellő jártassággal nem biró, vagy abban teljesen tájékozatlan szülőknek és házi
tanítóknak (correpetitoroknak) az elemi iskola első osztálya számára kiszabott
összes tantárgyaknak a paedagogia modern elvei ezerint való médszeres tanítása,
a tananyag felosztása, a tanmenet, továbbá a figyelem ébrentartása (fegyelmezés),
végre az oktatás ozéljának a nevelés czéljával való egyesítése tekintetében, könnyen
felfogható modorban, részletes útmutatással szolgáljon." A 20 ívnyi mű előfizetési
ára: fűzve 1 frt 50 kr., kötve 2 frt, melyért a könyvet keresztkötés alatt bér-
mentve fogom megküldeni, Gyűjtőknek hat előfizetett példány ntán tisztelet-pél-
dánynyal szolgálok. Az előfizetési pénzek legczélszerűbben postautalványnyal, alul-
irott nevére, Budapest, VIa. ker. kerepesi-út 71. sz., II. emelet, 23-ik lakás-szám
alá küldendők.

Előfizetési felhívás. Chiniquy Károlynak a mult év végén az általam telje-
sített fordításban megjelent .A pap, a nőé s agy ó n tat ó sz é k" czímű
érdekes munkája kellő fi ryelernben részesül vén, nevezett szerző egy másik és
feltétlen becsű művének magyar nyelvre fordítására és kiadatására határoztam el
magamat. Czíme : ,,0 tv e n é var ó mai kat hol i ku s egy ház ban." Otven
.éves koráig volt ugyanis Chiniquy r, kath. vallású s ezen idő alatt 26 évig pap.
Ezen műben saját életrajzának keretében rendkivüli érdekességgel és utánozhatlan
modorban irja meg a kath. egyházban szerzett gazdag' . tapasztalatait. A kik a
katholicismus szellemét a maga leplezetlenségében meg akarják ismerni: olvassák
ezen a maga nemében páratlan munkát ! Ajánlom ezt úgy a protestáns lelkészek
mint a r. kath. papság becses figyelmébe s a felvilágosodás szent nevében minden
rendű és vallású világi egyénnek pártolás és komoly olvasgatás végett. A most
kibocsátandó füzet terjedelme .10-12 iv. Előfizetés 1 forint. Gyüjtőknek
5 példány után egy tiszteletpéldány jár. A mű szeptember hóban fog megjelenni
s az előfizetőknek bérmentesen fog inegküldetni. Megrendelhető úgy a fordítőnál
Kun-Madarason, mint a kiadőnál (Gyikó Károly) Mező-Turon. Kelt Kun-Mada-
rason, 1891. julius l ő-én, R é v ész Mih á 1y, fordító.

A magyarországi néptanítók 1890. évi angusztus hó
Budapesten tartott ne gye d i k egyet eme s gy ű l é sén ek
kesztette S o m l y ~ y .T 6 z s ef. Kiadta a rendező bizottság.

20.-23. napjain
nap 1 ój a Szer-
Ezen 522 lapra



terjedő vaskos kötet a hazai tanít6ság önzetlen munkásságáuak képét tárja elénk.
"A nagyanyaghalmaz, mely benne egybe van gyűjtve, azt hirdeti, hogya magyar
nemzet tanít6sága komoly szándékkal, érett megfontolással lát magasztos felada-
tának teljesítéséhez. " Ezúttal sem időnk. sem terünk nincs az érdemes könyvvel
bővebben foglalkozni. Különben úgyis megkapják mindazon tanítók, kik a mult
nyáron tartott gyűlésre jelentkeztek.

Vegyesek.
Tanítók és iskolai hatóságok figyelmét felhívjuk Kun s t Kár ol y somorjai (Csallóköz)

ev. néptanítónak rnadárkitömö műhelyére. Kunst a legutóbbi ország. kiállításon a nagy érmet
nyerte, az orsz. tanárgyűlés alkalmával pedig diszeklevelet kapott. Népiskoláknak oly olcsó
áron szállít praeparált állatokat, amely árak tanszerkereskedésben hallatlanok.

A tiszai ev. egyházkerület pályázatot hirdetett prot. vallásoktatási kézikönyvre. A most
megtartott ker. gyűlés az első nagy díjra két urunkat itélt érdemesnek: Nem esK áro ly
diósgyőri és St r a u c h Bél a felkai lelkészét; mindkettőt elfogadta isk. használatra s ki-
nyomat ja 3 nyeiven : magyar, német és tót nyelven. Megdicsérték Mikulás Imre munkáját.

Törvényjavaslat a tanítók nyugdijáróJ. A néptanítók orsz. bizottsága, kilátásba helyez-
tetvén. a tanítói nyugdíjtörvény revisiója, 6 pontból álló kérelemmel fordúlt a vall. és közokt.
miniszteriuinhoz. Csáky Albin gr. miniszter julius hóban terjeszté a képviselőház elé törvény-
javaslatát, mely azonban a tauirók kivánságait csak részben veszi tekintetbe. A 40 évi szol-
gálati idő e javaslat szerint megmarad továbbra is. A szolgálati évek az idősb tagokra nézve
továbbra is 1870-töl számíttatnak, s nem - mint a kérelem kivánja - szolgálatba lépésüktől.
Nem veszi figyelembe a javaslat azt az óhajtást sem, hogya nyugdijintézet kötelékébe tartozó
egyének keresetképtelen nyomorék árváinak a 20. év betöltése után is nyujtasséle segély, valamint
azt az óhajtast sem, hogy a nyugdij int. jótékonysága azokra is kiterjesztessék, a kik 1875-
ben már 55 évesek elmultak s így nyugdíjint kötelékéböl kimaradtak. Teljes figyelmet fordít
azonban a javaslat azon óhajtásra, hogy nyugdijul az utolsó évben élvezett teljes fizetés álla-
píttassék meg, s ha a fizetés nem érte is el a minimumot. akkor a minimum (300 frt) vétessék
alapúl. Az árvák ellátására nézve még tovább megy a javaslat, mint a kérelem, a mennyiben
tanítói árvaházakat helyez kilátásba. -- Nevezetes újítás a javaslatban, hogy a tanulókra fejen-
ként 15 kros adót vet ki a nyugdíja lap javára. E czímen 1,600.000 tanuló után 240.000 frtot
vesz sz ámítás ba.

- Helyreigazitás. Lapunk utóbbi számában a zsinati képviselők választására nézve vo-
natkozó közlésünk hiányos tudósitáson alapúlt. A dolog úgy áll, hogy minden csperesség 2
vagy 4 küldöttet választ felerészben a lelkészek, felerészben nem lelkészi egyének sorából;
ezenfelül még minden egyh. kerület küld 2 tanári képviselőt a zsinatra.

Szerkesztői üzenetek.
- N. L. Sajő-üdmdr. Czikkét a közlendők halmaza miatt a jövő számra kellett hagy-

nom, a mikor is én részemről az ügyet teljesen befejezettnek fogom nyilvánítani. - S. J.
Budapest. Közleményed, melyet én legnagyobb élvezettel olvastam, későn érkezett, már nem
sorozhattam be. Majd levélben bövebben. - S. K. S.-Sz.Lörincz. Az igért nekrolog közlése a
jövő számban is elég jókor lesz. Egyébként szives közremüködését továbbra is kérem. H. J.
Meszlen. Melyik helyesebb: Ker esz t' ény vagy ker esz ty ény? A közhasználat szerint
mindegyik helyes; az irodalomban e szó mindkét alakban használatos, és pedig az elöbbi in-
kább a róm. kath. iróknál, utóbbi pedig a protestánsoknál. A régi irodalomban is az utóbbival
találkozunk. A nyelvészek szerint is ez a helyesebb, mert a latin cristianusból a tót krestyán
révén csakis keresztyén származhatott, nem keresztény; ezt a jobban hangzó s könnyebben ejt-
hető alakot csak a későbbi nyelvhasználat teremtette meg. A katholikus felfogás szerint -
nagyon helytelenül - a kereszt szóból származtatják a keresztényt. Ez lehet az oka, hogya
protestánsok, idegenkednek ez alaktóI, s inkább a régibb és nehézkesebb "keresztyén" mellett
maradnak. En részemről a prot. többséggel tartok. - M. E. L.-Komárom. Szives ajánlatát kö-
szönöm. Az egyleti tudósitasért az illetékes helyre hiába fordultam. - M. J. Sorki- Tótfalu.
Az igért czikkeket mindenkor szive sen fogadom. - P. J. Hidegkút. Meleg érdeklődését az
,Evang. Népiskola " iránt igen köszönöm. A7.t hiszem, óhajtásának a szept. szám megfelel. Az
októberi sz tmban készséggel fenntartom a megfelelő helyet a tanitóság helyzetével foglalkozó
esikkének. - Sz. D. Potyond. Czikke tárgyhalmaz miatt későbbre maradt. Igéretét köszönöm.


