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Evangelikus .Népiskola. -
-:t.::reveléE?-és okta tásü..gyi havi folyóira t;

Megjelenik minden hó elején. .
•Szerkesztő: Papp József. - Kiad6: Litfass Ká.roly.

E/őfizetőinkhez !
Minthogy eló'/izetó'inknektetemes része nemcsak a jele7-, hanem az

elmult évekról ú hátralékban vannak, s többszörösfelhívásunb'a sem
küldték be -tartozásaikat " ezennel kiJelentjük s tisztelettel tudatjuk, hogy
a jövő hónapi seá/mot. csakis azon előjizetőknek
küldjük meg, a kik tartozásaiknak legalább f. t.
Jttnius hó végeig eleget tettek ; a többi hátralékosok csaeis
határozott kivánságukra kapják meg továbbra is az »Evang. Népiskolát.«

Szerkesztő és kiadó.

A mega]akulandó kerületi tanítőgyülés kérdéséhez.
A nélkül, hogy az irói viszketegség bántana, csupán az ügy érdeké-

ben engedje meg tek. Szerkesztő űr, hogy a dologhoz szólhassak. Igérem
előre is, hogy idővel és térrel lehetőleg gazdálkodni -fogok.

'Bármennyire állítsa is N. N. űr e becses lapok mult havi számában,
hogy e dologról tovább is irogatni »kérődzés« volna s a megvalósuláshoz
csak egy kell, t. i. a pénz, - mégis merem mondani, mikép ezen álE-
tás több jóakaratot és ügybúzgóságot, mint igazságot tartalmaz. De, nehogy
N. N. úr is félremagyarázzon, én is sietek indítványát- pártolni, sidezárva
1 frtnyi adományomat a kijelelt czélra, . a kitüzött helyre t. i. tek. Szer-
kesztő úr kezeihez letenni.

Nem akarok én sem a kerületi tanítógyülés szüksége sőt nélkülöz-
hetlensége mellett kardoskodni, mert úgy hiszem » hiába vágnám a levegő
eget,« nem volna kivel harczolnom, rniutan ebben mindnyájan egyet-
értünk.

Nem akarok a zsinatról, - azaz "az oda küldendö tanítóképviselőről
sem szólni, mert: »eső után köpönyeg« lenne. - Igy hát nem is oko-
zom én sem a tanítóegyesületek el 11 Ö k ei t, sem az es pe)' ese ket és
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esperesi fel ügyel őke t, sem p ü s p ö k ö ket és ker üle t i fel ügy e-
lők e t, sem - még pláne - az egyet. felügyelőt mint Gy. 8., hogy
ott tanítóképviselő nincs, - senkit mást, mint önmagunkat. »Néma
gyereknek az anyja sem érti szavát!« Ne bolygassuk ezt, mert ha más t
okozunk, az a más még talán azt találja tőlünk kérdezni, hogy hát más
gondoskodjék rólunk mint aféle kis kor ua k r Ó 1, vagy több efélét,
melyre azután nem tudom mit felelünk olyan t, amely :;t mih i b á n-
k a t kimentse. Nem lehet ugyan - hogyazsinatból künn rekedtünk, -
a tanítók »tétlenséget- sem okul. vetni eg é s ze n, hanem leginkább
sze ren c s éti ens é g ü n ket. Küzdöttünk bizony, csakhogy szük körben,
az egyleti gyüléseken ; .vagyis oly a 1ant, . hogy alig vették észre mun-
kánkat ; s olys z é tsz ó r tan, tér ben és elv ben, hogy annak vég-
eredménye nem lehetett más, mint - az ere d m ény tel ens é g.

Van egy »bizottság,« t. i. »a kel'ületi népiskolai bizottság«, mely
hivatva volna némileg a ker. tanítók és a tanügy érdekeit képviselni, de
ez ügyben ezt is könuyebb menteni, mint jogosan vádolni.

Tehát mindig és mindig csak magunk vagyunk okai azon »bántó és
sérelmes« (Gy. 8. szerint) dolognak, a midőn nem lettünk észrevéve ott,
hol nem mu tat ko z tu nk. Egyébkén t azzal, hogy a zsinaton nincs
tanítóképviselő, talán nem vesztettünk. , .. mindent?! De elég most ebből
ennyi.

Nem is azt akartam mondani és kimutatni, hogy mit hibáztunk ,
tudjuk .azt mind. De mint minden rossznak, ügy ennek is meg volt tagad-
hatlanul a maga nag y has z n a, mert é pen ez adta meg az utolsó és
egyszersmind elhatározó lökést a kerületi tanítógyülés megalakítasanak ;
ügy, hogy ez eszme annyira megérett mam ár, hogy arról némelyek
szerint beszélni »kérődzés« és mint az értekezleti jegyzőkönyvekből kitü-
nik, mindenütt: »egyhangulag örömmel fogadtatik, « d e .. .. »a további'
teendőket az indítványozó körtől várja.« .

Épen ez a d e az, a melynél fogva attól tartok, hogy az »indít-
ványozó« kör magára marad »a további tcendőkkel« - mint majdnem
»Emlékiratá«-val maradt volna talán, ha elég erélyesen és tapintatosan
nem cselekszik akkor, a midőn azt az egyes körökhöz »külön« megküldi.

Miért ez a de ~! Tan, hogy elfogadom, - d e feltételesen? Vagy:
ha kezdted, hát csak folytasd a dolgot - d e majd mi is ott leszünk?
D e . . .. egy. kis rosszakarattal azt is lehetne kimagyarázni, hogy jó
volna tudni, mi volna a további teendő ~ . . .. Vagy.... Eh! Sokat je-
lenthet a el e, de kevés jót.
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Széchenyi, hazánkban az egyesületeknek megalapítója mondja: » Ta-
nácskozzunk, fáradjunk, cselekedjünk, tőlünk függ minden .... csak akar-
junk.« Tehát akarjunk! A kerületi tanítói gyülést min d akarjuk ....
hiszem, hogy lesz is. De hogy mikép létesüljön, erre nézve szabadjon
nézetemet elmondanom.

Bárki pendítette meg az eszmét, dicséretére válik; és hogy azt, t. i.
az eszmét az egy let teljesztette (mert mint győrmegyei tanítóegy leté
szerepel) és terjeszti, nagyon helyeslem. S most, hogy az indítvány el lett,
vagy lesz fogadva á It alá nos a n, szükséges, hogy legyen val aki, a ki
a megalakulandó kerületi gyülést ö ss z eh í vj a. Erre, t. i. az összehí vasra
már az egylet bajosan vállalkozhatik; hogy miért azt most ne boly-
gassuk. Olvasván a győrmegyei tanítóegyesületnek a többi társértekezletek-
hez intézett felhívását, láttam, hogy nevezett kür azon szerenesés helyzet-
ben van, mik ép egy ház i e l n ö k eeg y sze r s m.in d a ker üle t i
népiskolai bizottság egyházi elnöke is. S miután az egylet fel-
hívását mint elnök al ái rt a, már ezzel is úgy hiszem minden kétséget
kizárólag bebizonyította, hogy az eszmét, az egylet nézetét magáévá tette,
s igy a többi egyletektől a győrmegyeitanítói körre ruházott ez irányban
való további teendőket is részben elvállalni nem vonakodik. A népiskolai
bizottságnak buzgó egyházi elnöke felkérhetné talán az egyházker. népisk.
bizottság világi' elnökét: tek. dr. Berzsenyi Jenő úrat, kinek a tanügy
iránti lelkesülése, és a tanítók iránti meleg rokonszenve általánosan isme-
retes, -- ki viszont a kemenesaljai ev. tanító egyesületnek
v il ági e 1n ö k e.

Erősen hiszem, hogy Nagy tiszt. Bognár Endre űr kérelmének, mint
a kerületi népisk. bizottság egyh. elnökének a bizottság társelnöke engedni
fog. Igy lenne a kerületi népiskolai bizottság elnöksége veze-
tése folytán összehíva és megtar tv a a kerületi tanítói gyülés; mert
nézetem szerint ők volnának és lehetnek a legilletékesebbek ez ügyben.

Az elnökség felhívása folytán felkéretnének a tan í tói k ö r ök, hogy a
kerületi tanítói gyűlésre 2-2 képviselőt választanának. Ezt vagy
a gyülésen lehetne e~zközölnivagy - mert most a zsinat előtt, vagy
legkésőbb mig az előmunkálatok fognak tartani, kell vén a kerületi tanítói
gyűlést megtartani. - tehát az idő rövidsége miatt - az elnökségnek
(t. i. körelnök) 4 egyén kijelelése mellett levélben is meg lehetne a ta-
gokat szaváztatni. A megválasztott tagok utiköltségeinek megtérítése az il-
lető tanítói körök pénztárából lenne fedezendő, mert félek, hogy N. N. úr
e tekintetben való lelkes felhívása csekélyeredménynyel fog' elhangzani.



Félreértés elkerülése végett - még egyet!
Nem azért siettetném én a kerületi tanítói gyülés megtartását, hogy

talán valami módon tanítóképviselőt akarnék a zsinatra bekönyörögni, nem!
arról többé ne is beszéljünk! hanem azért, hogyatanügy és a tanítók
érdekeiben mi i-s emeljük fel szavunkat.

Hogyagyülés tárgyait mi képezze, - kapcsolatban a zsinattal -
arról tek. Szerkesztő űr kegyes engedelmével*) - majd csak későbben.

K.

Az ágo hitve ev. néptanítók érdekei a zsinaton.
A sióvidéki tanítói körnek a zsinathoz intézett kérvénye.
A siovidéki tanítói kör által a zsinathoz felteljesztendő memoraudum fogal-

mazásával megbizott, az .Ev. Népiskola" í. é. novemberi füzetében is felemlített
alulirt bizottsági tagok folyó hó 9-én Kölesden összegyülvén. a felterjesztendő
kérvényt az alábbi szövegezésben fogadtuk el, mely alkalommal, a mennyire azt

\

véleményünkkel megegyezőnek találtuk, igyekeztünk a győrmegyei ev. tanító egye-
sületnek az "Ev. Népiskola" folyó évi szeptember havi füzetében közzétett
memorandumához ragaszkodni, hogykérelmeinkben, a mennyire ez lehetséges,
egyöntetneu járjunk el; ily czélből egyes pontokat szó szerint is ,átvettünk.

Midőn kérvényünket a tek. szerkesztő úr becses engedelmével ezennel egész
teljedelmében közre bocsátjuk, nyilvánosságra hozzuk, teszszük ezt azon reményben,
miszerint ev egyházunk tanítói, - ha az idő rövidsége miatt talán testületileg
ezt már nem tehetnék is, legalább egyenként tudomásul veszik azt és ha az álta-
lunk kérelmezetteknek a tanügy érdekében való jogosultságáról és szükséges vol-
táról talán tisztelt kartársaink is meggyőződnének, ugy arra kérjük ezennel Önöket,
hogy - egyebet az idő rövidsége miatt úgyis alig tehetvén .- egyenként is,
vagy ketten, hárman, vagy minél többen. keressék meg az egyes egyházmegyékben
a megválasztott zsinati képviselőket, hívják fel becses figyelmüket ezen memoran-
dumunkra és kérjék fel őket, hogy azt a zsinaton pártolni sziveskedjenek, és ha
ezt minél többen és minél több helyen megteszszük, bizton reménylhetjük, hogy
beteljesedik a mi kérelmeinknél is, mit megváltó urunk oly biztatólag igért
igy szólván: •Kér jet e kés meg a dat i k n é kte k. " _

Ily édes reménytől áthatva im közöljük kérvényünket egész terjedelmében :
Főtisztelendő s Méltóságos Zsinat!

Most midőn hazai ev. egyházunk oszlopférfiai zsinatra összegyülve új tör-
vényt kivánnak alkotni, mely hivatva leend egyházunknak a jövőben való fejlődé-
sét és fe1virágzását biztositani, meg szilárdítani s így áldását egyházunk minden
tagjára üdvösen kiterjeszteni: mély tisztelettel alulirottak, mint a tolna-baranya-
somogyi ágo ev. egyházmegye siovidéki tanítói körének tagjai és egyházunk nép-
nevelés ügyének szerény munkásai, egyházunk, nevelésügyünk s önmagunk iránt
tartozó szent kötelességünknek ismerjük, megragadva és felhasználva az alkalmat,
a Főtisztelendő s Méltóságos Zsinat kegyes szine elé, azon hódolatteljes, alázatos

*) I:-JOI.:háshólás·át mindenkor szivesen veszszük, Szerk,
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kér ele mm el járulni, miszerint méltőztassék megengedni, hogy mindazt, a init
egyházunk javára, a népnevelés- és oktatásügy és ennek igénytelen munkásai, a
tanítók érdekében általánosan fontosnak, kivánatosnak és szükségesnek tartunk
arra nézve, hogy a hozand6 zsinati törvény megalkotásánál tekintetbe vét essék, a
Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinat és mélyen tisztelt tagjainak nagybecsü figyel-
mébe ajánlhassuk s azt a meghallgattatás biztos reményétől áthatva, következők-
ben előterjesztbessük :

1. Mindenekelőtt, midön egyházunk nagyjait az egyetemes zsinaton szívünk
mélyéből üdvözöljük, mély sajnálkozásunknak adunk kifejezést a felett, hogya je-
lenlegi zsinaton a népiskolai tanügy sza k sze r ü kép vis e l tet é s t nem nyert
és azon 6hajunkat bátorkoduuk nyilvánítani, vajha jövőben a népiskola e tekintet-
ben is szerenesés lehetne kellő figyelemben részesülhetni. *)

2. Mivel evangélmi egyházunk nép oktatás ügyének fejlődését első sorban
csak. ugy reménylhetjük bizton, ha az szakszerüen képzett, lelkes tanítók kezébe
van letéve; ezért szükségesnek tartjuk, hogy egyházunkban a tanít6képzésre a
lehető legnagyobb gond fordíttassék. E czélból mély tisztelettel kérjük fl,

Főtisztelendő s Méltóságos Zsinat által annak törvényben val6 kimondását:
. a) Hogy a négy évfolyamból álló és rendes gyakorló iskoláoal biró tanító-
képzőinkbe csak legalább négy algymnasittmi osztályt sikeresen végzett tanulok
vétessenek fel, - azon intézkedés podig, mely szerint csak népiskolát végzett ifJak
is felvételi vizsga letétele mellett felvétethettek, töröltessék, mivel ezzel a tanítók
ugyan szaporíttatnak, de a népnevelés ügye nem nyer, hanem egyenesen veszt, ha
igaz az, hogy tanügyünk felvirágzását első sorban csak szakszerüen képzett
tanítóktél várhatjuk;

b) hogy minden népiskolát fenntartó testület, illetve gyülekezet köteles bizo-
nyos közelebbről meghatározandó évi áta7ánynyal iskolai- s népkö11yvtrhon
kivül, ezzel kapcsolatban, tanítója, illetve tanítói számára szakkönyvfth·t is fel-
ri,llítani és évenként gyarapítani, a milyent a felsőbb tanintézetek (enn tartói is
felállítottak s gyarapítanak tetemes évi költséggel, az ott müködő tanárok szá-
mára, - hogy ez által a tanítóknak - kikerülvén a tanítöképzőből - alkalom
és m6d adassék a szükséges továbbképzésre, melyre mostoha an yagi körülményeik-
nél fogva a legtöbb esetben és helyen épen nem, vagy alig képesek.

3. A nevelés-oktatás kellő eredményének biztosítása czéljából, kioanaiosnal:
tarijuk továbbá egy országosan kötelező erővel biró "Egyetemes tantervnek "
létesítését az összes magyarhoni rig. h. ev. népiskolák . számára. Tekintettel azon-
ban népiskoláinknak nagyon is eltérő különféle viszonyaira, melyeknél fogva lehe-
tetlen egy és ugyanazon czélt elérni minden iskolában; tekintettel viszont arra,
miszerint szükséges, hogy bizonyos a 1api s mer et eke t minden népiskola
egyaránt nyujtson, hogy bizonyos minimális czélt elérjen minden tanító bármiféle
körülmények között is: elengedhetlenül szükségesnek tarijuk úgy az ·osztott, mint

*) l\lint már a mult alkalommal is megjegyeztük. meg vagyunk a felől győződve, hogy
a zsinati képviselő testület a tanítóság ügyét, - a mennyiben az a zsinat elé kerül, - nem
fogja elejteni. A dunántúli ev. tanitói kar abban a szerenesés helyzetben is van, hogy érdekeit
Kap iGy u 1a soproni ev. tanitókép. int. igazgató úr, tehát egy kiváló "s zak e III be r", s a
tauitöság igaz barátja képviseli a zsinaton. Reméljük tehát a jobbat ! Szerk,



354

az osztatlan népiskolában, a vallási-, és a többi népiskolai tá1'gyakból is azon
minimumnak meghatározását, melyet legalább is el kell végezni minden népisko-
lában egyaránt.

Ezen "Minimalis tanterven" kivül szükségesnek véljük a megfelelő tan-
könyveknek, legalább kerületenként pályázat utján leendő megirását, hogy ily mő-
don, mig egy részről bizonyos, kivánatos egyöntetüséget hoznánk népiskolai tanítá-
sunkba, másrészről a haladásra oly hathatósan ösztönző szabad verseny sem lenne
teljesen kizárva és eleje vétetnék a népiskolá,ban is előforduló lúlterheltetésnek.

4. Ilyen, egyházunkra is közvetlenül s felette károsan kihat6 túlterheltség
észlelhető népiskoláinkban az énekoktatásnál. Annyi az énekeskönyveinkben elő-
forduló dallam, hogya tanító a legjobb akarat mellett sem képes valamennyit
annyira begyakorolni, hogy az a gyülekezetnek - ügy szélvan - vérébe menjen
áto Ennek következménye az, hogy gyülekezeteinkben az istenitiszteletek, temeté-
tések alkalmával akárhányszor oly rosszul megy az ének, hogy az nem hogy
emelné a hívek bűzgöságát, hanem sokszor valóságos botrányt képez.

Ezeknek elkerülése czéljából legyen szabad a Főtisztelendő s Mélt6ságos
Zsinat becses figyelmét a következő, a győri egyházmegyei tanítói kör" kérvé-
nyévei lényegileg egyező alázatos indítványunk elfogadására irányítani:

Mondy'a ki a Főtisztelendő s Méltóságos Zsinat, miszerint szükségesnek
tartja a régi s má?' a mai kornak meg nem felelő énekeskönyvek helyett egy úy', - ál-
talánosan használandó énekeskönyvnek újra keseütetéset, melybe a legszebb dalla-
mokból legfelebb 30-40 használtatnék fel.

5. Minden ember azon helyet, melyet a társadalomban elfoglal, azon hiva-
tást, melyet életpályájául 'választott, csak ügy képes egész odaadással, lelkesült
buzgalommal betölteni, ha idejének, szellemi s testi erejének javát élethivatásának
szenteli s szentelheti. Ez áll a néptanítókra nézve is. Hiába való a tanítóknak
legkitünőbb kiképeztetése, hiába a jeles tanterv, jó tankönyvek s más segédeszkö-
zök, mindez nem biztosíthatja a népnevelés oktatás ügyének előhaladását és fel-
virágzását, ha a tanító nem szentelheti legjobb erejét az iskolának, ha a hivatala
után járó fizetése oly csekély, mint a milyen nálunk is a legtöbb, hogy állásahoz
mért tisztességes megélhetést sem biztosít a maga és övéi számára és a tanít6
kénytelen idejének serejének jó részét mellékkeresetekre fordítani, csakhogy meg-
szere zhesse a megélhetés feltételeit. Ily viszonyok közt a tanító vállára sulyosod6
nehéz gondok szárnyát szegik a legszentebb, ügybuzgóságnak is, és ólomsulylyal
vonják őt le a föld rögéhez.

Mivel pedig mindez első sorban az egyházunkra nézve is fontos közügyet
képező tanügynek válik kiszámíthatlan hátrányára és ezen állapotok tarthatlan-
ságát belátja mindenki, a ki a tanítók helyzetét csak némileg ismeri; ezért meg
vagyunk győződve arról, hogy nem fog részünkről való szerénytelenségnek tekin-
tetni, ha e; alkalommal a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinat elé azon alázatos
kérelemmel járulni bátorkodunk, miszerint az összes magyarhoni ágo ev. néptanítók
fizetését a kor igényeinek megfelelően emelni méltóztassék, tekintettel . egyuttal a
tanítói előképzettség fokára és a teljesített munka terhére és fontosságára, Mivel
pedig az általános tapasztalás tanusága szerint egy intelligens embernek s család-
jának tisztességes megélhetéséhez és fenntartásához legatább 600 {rt szükséges,
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az állami tisztviselők fizetési fokozata, valamint a legközelebbi multban tartott IV .
. egyetemes tanítogyülésnek e tárgynak behato megvítatás után hozott határozat
szerint is: ezért mély tisztelettel kérjük, a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinat

. határozataként kimondani azt, hogy ágo h. ev. tanító fizetése nem le7wt keoesebb tisz
tességes lakáson, legalább 1/2 hold kerten és (án kivül 600 frtnál, melyneij
keresztülvitelét úgy véljük elérhetni, ha a gyülekezetek tartozásaik fizetését va-
lamely kerületi pénztárba teljesítenék, kerűleténként meghatározand6 kivetési kulc
szerint, tekintet nélkül kis és nagy gyülekezetekre ; minek következtében a na
gyobb gyülekezetek a kisebbeket mintegy missionálisan segélyeznék s ez tenné
lehetővé a 600 frtos minimum megállapítását. A segédtanító fizetése pedig alkal)
mas lakáson es [ütesen kivül, ha élelmezést kap, legyen 150 (rt; élelmezés nélkül
300 (rt; - mely fizetést a tanító ne kapja ezentúl földekben, gabonában, tandíjak-
ban stb., hanem készpénzben, évnegyedes, előleges részletekben. Ezen felül pedig.
a mint már a dunántúli ágo ev. egyházkerület a középiskolai tanárokra nézve
életbe léptette az ötödéves korpötlékot, kérjük ezen határozatot a népiskola~
ianiiákra is kiterjessieni. E mellett minden a hivatalának mélt6ságával össze nem
férő ténykedés alul mentessék fel, sőt tiltassék el a tanító. Igy és csakis ez uto
reménylhetjük egyrészt, hogy ágo ev. oktatás-ügyünk fejlődni fog a jövőben és
sikeresen fogja kiállhatni a nemes versenyt a hazánkban létező különféle isko-
lákkal és azok tanerőivel szemben; másrészről, hogy a napjainkban egyre érez
hetőbbé vál6 tanítóhiányou gyökeresen és czélszerüen segítve lesz.

6. Minthogy a hasznos verseny minden dolognak csak is előnyére lehet
nevelés-oktatásügyünk fejlesztése szempontjáb61 6hajtand6nak tartan6k, ezt a taní
t6k között is meghonosítani, a mit úgy vélünk elérhetni, ha a tanítóvá7asztások
alkalmával a kijelö7ések a nép, mint illetéktelen biró kezéből kivétetnék s illetékes,
~ lJ. O. lelkeseekből; tanítókból és világia7cból álló vegyes bizottság - kezébe
tétetnék; mely bizottság működésének törvényesen megállapított szabá7yzat szol-
gálna zsinórmértékül, a tanügy előnyére és az érdem jutalmazására.

7. Az előbbi pontokban felhozottakkal kapcsolatban nagybecsü figyelméb
ajánljuk a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinatnak a tanítói hiványokat általában,
b6dolatteljesen esedezve, mélt6ztassék intézkedni az iránt, hogy azok a kor szelle-
méhez képest, lehetőleg egyöntetüen szerkesztessenek, s minden a tanítói hivatás-
sal össze nem egyeztethető tétel azokból kihagyassék s holmi lealázó teendők
meglevőkböl is már töröltessenek, melyek még azon idők hagyománya, a mikor
tanít6k a kissé jobban iruí-olvasni tud6 mesteremberek sorából kerültek ki, és a
gyülekezeteknek nem annyira hivatalnokai, mint szolgái voltak.

Ilyen törlendő tételként bátorkodunk felemIíteni:
a) Ama szégyenletes stölákat, melyek sok helyen a kántortanítók meghiv6-

leveleiben még mindig szerepelnek, Ide vonatkozó alázatos kérelmünk oda irányúl :
mondaná ki a Főtisztelendő s Méltóságos Zsinat határozatilag, miszerint. az ily
csekély stolák vagy töröltessenek véglcép és az illető tanítók bizonyos évi átalány·
nyal kárpotoliassanalt ; vagy pedig mondassek ki, hogy a tanító által végzett
bármi egyházi (unktioért járó stola legalább 50 krnríl kevesebb nem lehel. Mert
tény az, ha maga az egyházi hatóság és ennek határozata alapján maga az illető
tanító nem becsüli, illetve díjlevéle szerint nem becsülheti többre az általa vég-
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zett funkti6t p. o. 9-11 krnál, úgy bizonyára auép sem fogja azt többre be-
, csülni j és ez áll az iskolai oktatásra nézve, a tandíjraés fl. tanit6i fizetésre vonat-
kozólag általában is,

b) Sok helyen az egyházfi és sekrestyés teendőinek teljesítését a tanító által.
c) A harangezasi teendőket.
d) Az ostyasütés kötelezettségét.
A tanít6i hiványokb61 törlendőknek tartjuk továbbá:
e) A faluhelyeken szokásos halotti bucsuztatásokat és ünnepi sz6nokoltatá-

sokat régi szokás seerint ; miután ebben sem gyakerlottságunk, sem a tanidő alatt
erre időnk sincs, de még sok helyütt szükség sincs erre. '

f) Sok helyen halálesetek alkalmával a halott életrajzának (Lebensiauf) meg-
irását a tanító által, melyet azután az illető lelkész fel szokott olvasni a szó-
székről.

8, Vannak egyéb, nem a tanít6i hiványokban körülirt, de a kor igényeinek
meg nem felelő rendelkezések és a tanítói állással össze nem egyeztethető
teendők is, melyeknek eltörlését esdve kérjük a Főtisztelendő ~s Méltóságos
ZsinattóI.

Ilyenekül ismerjük:
a) Az egyházi körlevelek lemásoltatásának kötelezettségét, mely különösen a

tanidő alatt gyakran a tanügy rooasara történik.
b) Az egyházi .Rendszer" ama rendelkezését, mely szerint a tanítónak elő

van irva, hogy .Az iskola látogató lelkészt, iskola felügyelőt, vagy iskola vizs-
gálókat, mint felsőbbségét, illő tisztelettel fogadja," (133. §. c.) - mert ez oly
szinben tünteti fel a tanítókat, mintha még ezen általános illemszabályt sem
tudnák.'

c) Azon szabályt, mely elrendeli, hogy "a vasárnapi, ünnepi és köznapi
istenitiszteletet csak elháríthatlan akadályok miatt, akkor is a lelkész előleges
tudta és beleegyeztével mulaszthaija el"; (133. §. k) - mivel ezen rendelkezés
protestáns hitünk egyik alapelvévei, a lelkiismereti szabadsággal ellenkezik .és
könnyen okot szolgáltathat egyenetlenségre lelkész és tanító között. Elegendőnek
tartanánk itt annak kimondását, hogy a tanító e tekintetben is jó példával elől-
járni köteles,

d) Üresedésben levő tanítói állomások betöltésénél itt-ott még mai nap is
előforduló ama 6sdi szokást, mely szerint megengedtetik, hogy az illető jelöltek
elmehetnek próbára atanítót kereső gyülekezetbe. - Ha igaz az, hogy minden
téren csak szakember képes szakembert megbirálni, úgy bizonyára a legnagyobb
mértékben . megaláz6 az egész tanítói karra nézve, midőn a tanító ily próbák
alkalmával a laikus köznép idétlen itélete alá bocsáttatik. Ez eljárás magában
véve is - eltekintve minden ily alkalmakkor előfordulni szekett egyéb botrányos
jelenetektél s visszaélésektől, - annyira megszégyenítő az illető tanítókra nézve
és tekintélyöket a legtöbb esetben már eleve is annyira aláássa a nép előtt, hogy
ez károsan kihat a megválasztottnak későbbi hivatalos működésére is, és így
hátrányára válik ~ tanügynek úgy, mint a tanítóknak.

Ezért alázatos kérelmünk e tekintetben az: méltóztatnék a- Főtisztelendő s :
Méltóságos Zsinat ezen káros es nevetséges tanítói próbákat ev. egyházunkban



országszerte eltiltani és kimondani, hogy azok semmiféle körülmények között meg nem
engedhetők; legföllebb odautasítandók volnának e helyett a gyülekezetek, hogy -
személyesen megismerkedni akarván előre is némileg az illető kijelölt vagy kijelő-
lendü tanítókkal, - néhány bizalmi férfiúból álló küldöttséget meneszszenek azokhoz.

e) Végül az iránt kérünk intézkedést, hogy a köznapi könyörgések minde-
nütt oly időben tartassanak, hogy ezáltal az amugy is szükre szabott tanidő meg
ne rövidíttessék.; .

9. Midőn ezen itt felemlített a mai kor által meghaladott tételeknek és
százados hagyomány szülte teendőknek országszerte való eltörlését esdve kérjük;
egyuttal a következő jogok élvezetének, bírásáért is mély tisztelettel járulunk a
Főtiszlelendő s Mélt6ságos Zsinat kegyes szine elé:

.a) Kérjük a tanítók számára az alkotand6 zsinati törvény által a jövőben is
biztosítani azon jogot, melyet a dunántuli egyházkerületi I • Rendszer" 134. §- ának
a) pontja szerint eddig is élveztek, t. í. hogy "a tamítóna7c a gyülekezeti közgyü-
lesen, 'mint' presbyterialis tagnak helye és szaoaeaia van",; -' miután - úgy
véljük =: kivánatos, hogy a tanít6, mint ev. egyházunknak és mint ezen egyház
jövendő tagjainak oktat6ja, nevelője, érdeklődjék egyházunk ügyei iránt is, minek
azáltal adhat kifejezést, ha a tartatni szokott presbyteriális-, gyülekezeti köz-, s
egyházmegyei gyülésaken is részt vesz.

b) Miután minden ev. tanító igen helyesen kötelezve van az egyházmegyé-
jében létező ev. tanít6egyesületnek tagjává lenni; - miután azonban úgy a
tanítöi-, vaiamint az egyházmegyei gyűlésen való részvétel alkalmával felmerülő
költségeket a ta!lító csekély fízetéséböl nem képes fedezni, de különben is közügy-
ről lévén sz6, melyet a tanít6 mindkét esetben szolgál, ezt nem is lehet kivánni:
mély alá~atta,l kérjük a Főtisztelendő -Zsinat által haiároeatilaq kimondani,
miszerint egyházunk minden gyüle7cezpte koteles tanítóját, illetve tanítóit az egyház-
megyei és tanítói gyülések alkalmával a szükséges fuvarral és legalább 1 farini
50 krnyi napidíjjal ellátni. .

c) Kivánatos lévén, hogy a tanít6 mint egyháztag evangelmi egyházunk s
ennek tanügye érdekeinek előmozdításában nemcsak az iskolában, hanem azon ki-
vül is, tehetsége szerint, minden kinálkoz6 alkalommal tevékeny <részt vegyen és
mivel elvből kifoly61ag nem lehet czél az, hogy a tanító az egyházmegyei gyülé-
seknek csak néma s tétlen hallgatója legyen, ezért alázatos kérelmünk odairányul:
Adassék meg minden rendes tanítónak azon jog, hogy mint a gyülekezeti iskola-
széknek, illetve egyháztanácsnak jegyző je, vagy pedig min! a' gyülekezet nevelés-
'oktatásűgyeinek képviselője, - hivatalból tagja legyen az egyházmegyei küzgyii-
lésnek ; a netalán előállható rendkivüli eshetőségnek elkerülése szempontjáb61
szavazati joggal azonban csakis a tanítói körökben előre kijelölt minden: ot ren-
des tag után egy tanító birjon.

d) Alázattal kérjük a tanítói körök, vagy egyesületek világielnökei részén
is azon jogót bieioeiiani, hogy ezen állásból kifolyólag szavazati joggal bire
tagjai legyenek az egyházmegyei közgyülésnek. '

e) Az egyházmegye által választott iskolaviisgál6k u. m. egy lelkész és egy
világi mellé egy tanító' is választassék 'ott, a hol ez még nem volna, j.ile egyenl6
jog- és hatáskörrel birjanak.



iO. Miután tek. Kapi Gyula soproni képezdei igazgat6 úr "A magyarhoni
ág. hiio. evangélikttsok népoktatási intézeteinek seerveeete' czím alatt egy terje-
delmes zsinati előmunkálati javaslatot dolgozott ki s nyújtott be és azt véljük
hogy e jeles dolgozat első sorban alapját fogja képezni a nép oktatásra vonatkoz6
zsinati tárgyalásoknak, ezért legyen szabad a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinat
nagybecsii fígyelmét ezen javaslatnak a népiskolár6l sz616 egyes pontjaira vonat-
kozó észrevételeinkre, illetve szükségesnek mutatkozó módosításokra, a következők-
ben mély tisztelettel felhívni :

a) A 22. §ban a 12.éves gyermekeknek a mindennapi iskolából val6 kilé-
péséről lévén sz6, szükségesnek vélnénk itt határozottan kitenni, hogy e kilépés
niindenkor a confirmatiooal történjék, hacsak a kilépő gyermek felsőbb taninté-
zetbe nem megy át.

'b) A 38. §. az üresedésben levő tanítói állás ideiglenes betöltésérül szólván,
hozzá teendő volna, hogy az ideiglenes tanító húzza a teljes fizetést, kivéve ennek
egy bizonyos, közelebbről meghatározandó %-nyi részét, mely az iskola tanítói
szak7cönyvtárának gyarapításárct volna fo rditandó.

c) A 39. §-ban foglalt tanít6i eskü azon mondata: "a lelkészszel és egyház-
tagokkal békeben. élek" - a következőleg módosítandó: "békében élni torekssem",
inert ennél többet a szent irás sem követel.

d) A 63 §. a tanítónak hivatalától való felfüggesztéséről is seol, mi ezen
pont értelme szerint a helyi egyháztan ács előterjesztésére az esperes által eszkö-
~ö: te tik, mely intézkedéséről az esperes az egyházmegyének utólag egyszerüen
jelentést tesz. Ezen pont jelenlegi fogalmazásában - szerény véleményünk szarint
- nem biztosítja a tanítói állás szilárdságát, hanem kiszolgáltatja a tanítót első
sorban az egyháztanács, azután.az esperes esetleges önkényének. Nagy veszélyt
látunk ebben a tanítóra és a tanügyre nézve egyaránt: ezért szükségesnek véljük
itt annak kimondását a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinattal. hogy: ha az eepe-
res halasztást nem türő esetekben valamely tanítót hivatalától felfüggeszt, ezt
niindenkor csak személyes felelősség terhe alatt tehesse .es a törvényes kereset
megindítása irán: nyomban intézkedni legyen koteies, eyről jelentést teien az
egyházmegyei kÖzgyiilésnek.

e) A Kapi-féle javaslatba felvett a segédtanít6kra vonatkoz6 intézkedéseket
hiányosoknak tal álj uk, a meanyiben 'sem alkalmaztatásuk, vagy helyükről val6 el-
távozásuk módozata, sem a rendes tanítóhoz, a gyülekezethez stb. val6 viszonyuk
nincs körülirva. Mivel pedig kivánatosnak és szükségesnek véljük, ezért alázattal
kérjük a Főtisztelendő s Méltóságos Zsinatot, miszerint a Kapi-féle javaslatot a
dunántúli ágo ev. egyházkerületi "Rendszernek" a segédtanítókr6l szól6 következő
§-aival pótolni, illetve kiegészíteni méltóztassék:

137. §. A ségédtanítót a körülményekhez képest, vagy a tanító, vagy a
gyiilekezet hivja meg, - de mindig kölcsönös egyetét"téssel - ct gyülekezeti
felüg!Jelő illetőleg gondnak (jobban: a gyülekezeti felügyelő, a gondnok) "7elkész
és tanító által aláirt hivány melleti,"

188. §, Ha a tanító hioalalos teendőinek teljesítésére krJptelenné lett, s erről
az esprrcsi hatóság is meggyőződött, tartozik a gyülekezet srgédtanítóról gondos-
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Jcodni; kine!c szállásáról és illő ellátásáról a tanító, készpénz fizetéséről agyüle
kezet köteles intézkedni."

139. §. A meghivás mindig az illető csperes tudtával és beleeegyezéséve
történik, kinek. illetőségéhez tartozik a hivány megerősítése."

141. §. A rendszeresen meghivott seqédet sem a tanító, sem a gyülekezet
önkénye szerint el nem bocsáthatja; - de ha alapos panaszok merülnének fel
ellene, az esperességi elnökség által állásáról eltávolíttathatik."

142. §. "Ha maga a segédtanító akarná helyét változtatni, köteles ezt főnö-
kének és az illető gyülekezetnek négy héttel előbb tudomására juttatni."

Különösen fontosnak tartjuk ezen §-ok közül a 141-nek felvételét, hogy n;
segédtanít6 is meg6vassék a netaláni önkénytől. - A 142. §. pedig a következó
pótlással volna felveendő: .más segédtanítói oltomásra azonban csak a tanév
befejezte után távozhat."

Ezek volnának azon alázatos kivánalmaink, melyeket a. Főtisztelendő s
Méltóságos Zsinat nagybecsü figyelmébe és szíves j6indulatába kérni bátorkodtun
azon bizalomteljes reményben, miszerint azokat lehetőleg figyelembe venni mélt6z-
tatik a zsinati törvény megalkotásánál, mely törvény, meglehet, ismét hosszú időre
alapját fogja képezni egyházunk gyarapodásának és felvirágzásának.

Jelen alázatos felterjesztésünknek, valamint az ebben foglalt igénytelen
véleménynynyilvánításunknak és tiszteletteljes kérelmeinknek nincs, a mint nem is
lehet más czélja, mint az, hogy a magunk részéről is, a j6ságos mennyei atyától
vett tálentum ot ne ássuk el, hanem szerény tehetségünkhez képest, - mint a kik
egyházunk népnevelés-oktatásügyével legközvetlenebbül foglalkozunk s ennél fogva
e fontoskö~ügy fejlődésének akadályait és feltételeit közvetlén tapasztalásból is-
merjük - tőlünk telhetőleg közreműködjünk ezen ritka fontosságu alkalommal.
Rendíthetlen bizalommal lelkünkben kérjük ismételten a legmélyebb alázattal a
Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinatot, hogy ágo ev. egyházunk népoktatásügyének
jelen sorainkban felemIített legégetőbb kérdéseit a megalkotand6 zsinati törvény-
ben kedvező megoldásra vezetni mélt6ztassék, hogy ez által is előmozdíttassék
annak lehetősége, miszerint ev. egyházunk népoktatás ügye minél inkább gyara-
podjék és virágozzék Isten dicsőségére, hiveink üdvére és egyházttn7c 8 hazánk
jaoára.

Alázatos kérelmünk figyelembe vételéért ismételten esedezve, a legmélyebb
tisztelettel maradunk

a Főtisztelendő s Mélt6ságos Zsinatnak

Kölesd, 1891. évi november h6 9-én

alázatos szolgái

ágo hitv, ev. egyh. si6vidéki tanítói körének megbizásából ;

StolzenbachJakab, Id. Kring Gyula,
Szabó György, Gömbös Gyula,
Polgár József, Ha.iszer Henrik.

a tolna-baranya-somogyi

Lá.gler Sándor,
elnök.

Schifer Mihá.ly,
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A zsinat figyelmébe.
Népiskolai vallásoktatásunknál nagy akadályt képez és egyházunkra is csak

káros kihatással van az, hogy hitünk alaptételei különböző, egymást61 gyakran
nagyon is eltérő fogalmazásban vannak felvéve vallási tankönyveinkbe, elso sorban
kátéinkba. Minden vallási tankönyvet ir6 szerző feljogosítva érzi magát p. o. a tiz
parancsolat stb. szövegezésén mödosítani és azt a saját egyéni tetszése szerint
változtatni, bővíteni, vagy rövidíteni, a tuinek következménye azután az, hogy a
hány a könyv, annyi féle az egyes parancsolat stb. nemcsak kifejezéseit, hanem ér-
telmét tekintve is.

Mivel pedig ezen egymást6l eltérő szövegezésü könyv ek használatát sokszor
egy és ugyanazon iskolánál sem lehet elkerülni, megesik, hogy a gyermekek majd
minden érben más-más szövegezésben kénytelenek megtanulni egyes parancsolatokat
stb., a mint az egyes osztályok szarint más-más könyvből tanulják azokat. Ez az-
után annyira zavar6lag hat a legtöbb esetben. hogy a végén egyféleképen sem
tudják azokat bizton.

Ezen zavarnak és az ezen körülményből foly6 egyéb a tanügyre úgy, mint
egyházunkra nézve is káros hatásu következményeknek kikerülése czéljából, szük-
séges volna a tizparancsolatnak, hitágazatoknak, uri Írnának - ideértve a-Luther-
féle magyarázatokat is - az egész magyarhoni ev. egyházra nézve kötelező erővel
biró hiteles szövegezését zsinatileg megállapítani, melyhez azután minden tankönyv-
ir6 szorosan alkalmazkodni' volna kénytelen. Az eddig meglevő könyvekbe a leg-
\'lső uj kiadásuál vétetnék fel ezen hiteles szöveg, új könyvek pedig szintén csak
úgy fogadtatuának el tankönyvekül, ha a törvényes szöveget szoi osan megtartanák.

Egy érdeklődő.

Az ev. népoktatás jelesei.
Benedek Jánas.

Örömmel olvastuk nemrégiben, hogy a király Ő felsége egy szerény népta-
nít6nak, Ben e d ek J á nos, győrszabadhegyi ev. tanítónak, a koronás ezüst ér-
demkeresztet adományozta.

A városban az élet ügyes bajos dolgaival foglalkoz6k keveset beszéltek, mert
keveset is tudtak a kitüntetettről, de annál melegebb érdeklodéssel, lelkese-
déssel beszéltek az iskoláztató evang. vallású szülők, az ev. egyházkerület hivei,
s mindazok, kik az öreg Benedek bácsi szivéhez közelebb férkőzhettek.

Az • öregről" szölottak, holott korántsem hinnők ő r6la, hogy hét X és
ráadásul ez a mostani esztendő nehezedik az ő vállaira. Mikor a meghatottság
hangján emelt sz6t a gyorvárosi közgyülesen, szava gyújtott, lelkesített, mintha
harezra vezényelné a had fiakat, pedig csak a b é kés har c z r a hívta a tanít6-egy-
letek gyülésein tanítótársait és lelkesítette híveit: kartársait, a szülőket és buz-
dította az isteni malaszt szavával, a tudás igéivel szerette gyermekeit: az iskolás
fíucskákat ...

N em a protekczi6, nem a nepotizmus, hanem a csöndes zsupereszü házak
alatt kifejtett áldásos munkásság hozta meg számára koronás királyunk elismerését.
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Szerény kis lak, az egyszerü gazdának kis udvara és a szomszédos falvak:
Egyházas-Hetye, Duka, Káld és a legközelebbi nagy rnezőváros : Jánosháza, -
ezek voltak a Benedek világa. Ezek ésa j6 emberek szeretete, kik a kis J ancsi-
ból j6 korán kiolvasták, hogy ha pap nem is, legalább mes ter válik belőle.

Ott nőtt nagyra bájos Kemenesalja végső peremén, ahonnan ,lA mag Ya-
r o k hoz" czimű 6da kelt szárnyra, s a hol Dukai Takács Judith irta az ő me-

.lancholikus leveleit, melegen emlékeztetők a Fanny hagyományaira . . .
A Kis-Somló tövében, mely farkasszemet néz édes testvérével a N agy-Som-

l6val, ott született Benedek János, a "hegyes-kissomlai evang. egyház" anyakönyve
252» lapjának tanusága szerint 1820-ban: atyja Ben e d e k György kissoml6i
gazda volt, Keresztelte Németh Pál és .bizonyságokul" N. Zsigmond Ferenc s
Barát Zsuzsánna és N. Barát István nemkülönben Mészáros Anna szerepeltek.

Szüleitől örökölte a takarékosságra val6 hajlamot, mely átszállott apáról
fiúrá,.s r6la az ő derék gyermekeire, a kik édes atyjuknak nyomdokain s pályá-
ján is járnak. ~

Iskolázott a kis faluban, elment német sz6ra messze vidékre, .miként ez Vas-
vármegye sikjain még ez idő ezerint is szokásban van.

Az egyházkerület lyceuma, az ott töltött hét év volt az előiskolája - s a
legnagyobb iskola:' az élet! - maga a praxis.

A vasvármegyei legényke a fejérvármegyei Bo k o d-ra került, itt pelyhedező
legénytoll al segédtanít6skodott pár h6napig, onnan H á n t ára ment, Itt nágyobb
stáczi6t tartott. Hat esztendeig mUködött fényes sikerrel Hántán, honnan a Bakony
szélén fekvő Van y ol ára jutott (s maradt is az 1865.' év végéig), hol került
ideje és m 6 dj a ahhoz, hogy fészket épitsen. Nőül vette Tal a bél' Annát, Ta-
labér Ádám tanit6nak leányát.

A Bakony felső vidékén működött tanit6k közül ő volt az első, ki a han-
goztat6 m6dszert alkalmazta. Hangya-ssergalommal dolgozott e tanító-egyletben
s annak könyvtárosa is volt.

Vanyolán viharzott el feje fölött szabadságharcunk.
A hatvanas évek derekán hozzánk jő Szabadhegyre. (Győrváros kültelkére.)
Nyugodt, csöndes családi életet élt: de a megelégedés derűjét sorscsapás

zavarta meg. Elvesztette első nejét nagyon korán, majd később új frigyre lép s
Dr eg á 1Y Zsófiával, Dregály Pál bakony-magyar- szentlász16i ev. lelkész szép
míiveltségü, házias leányával. Első házasságából három gyermek született (két fiu
és egy leány) kik közül azidősehbiket a tüdővész döntötte sírba élete delén.

Szabadhegyen működik ez a j6 öreg most is. Hogy itt milyen volt az ő
mííködése, ki kertész volt az iskolábap, me1yet mintaiskolává tett, könyvtárral sze-
relt \volt fel, kertészkedett gyermekei között plántálva a legnemesebb csemeték
lelkébe a hit és tudománynak alapigazságait, kertésze volt virágágyainak. méhész-
kedett, s künn a mezőn is példával járt elől a j6ban!

Hivták Kispéczre, miként ez az 1872. okt6ber h6 13-diki közgyülési
jegyzőkönyvben olvashat6, mikor -;- mily szép megszólítás ! - "Békét és üdvöt
kiván a szabadhegyi ágo hitv. ev. gyülekezet oskolatanit6jának: t. c~. Benedek Já-
nos urnak" a kispéczi gyülekezet.



362\

Csekély javadalmazás: tanitásdij, gabona, néhány hold szántóföld, hat öl ke-
mény fa, "boJ;-collecti6 házhoz hordva, termés szerint hol több, hol kevesebb," -
ez volt a fizetés, meg fuvarozás - s ebhől kiteremtett Benedek mindent, a mire
a családnak szüksége volt s keritett kis pénzmagot az önművelődés eszközeinek
megszerzés ére is.

Az 1868. XXXVIII. t.-c. 133. §-a értelmében résztvett a gy ori tanit6kép-
zönél rendezett pőttaufolyamon, sennek látogatásár61 elismerf bizonyitvényt ka-
pott, miként hízelgők azok a nyilatkozatok is, melyek az egyházi férfiak, valamint
tanfelügyelők tolláb6l kerültek.

Hű maradt az iskolához, a zsönge fiatal generáci6hoz, hű mult jához, önmagához.
Buzg6ság, szorgalom és szakavatottság, ez a három sajátság egyesűlt szent

egységbe az o működésében.
A keze al61 évről-évre kikerülő ifjuságnak hálája, az elOljár6ság elismerése

gyülekezetének osztatlan szeretete kíséri ot lépten-nyomon!
És erre a szeretetre a mester, az igazi typikus "sehulmeister" munkáján kí-

vül reászolgált példás magaviseletévei is.
A mit Benedek beszédes ajka Szabadhegyen teremtett, az már a jelené. El-

ismeréssel nyilatkozik az áldásos munkásságr61 a néhai • Sza bad Pol g á r"
1874-ben,75-ben, .Hazánk" 1882-ben, s a .Gyori Közlöny" 1876. évfo-
Iyamának május h6 13-iki s még több számaiban.

Mint érdekesen jellemző adaléket im közre adjnk a Közlöny tanügyi rova-
tának ti z ÍJ n ö t évvel ezelőtt megjelent sorait :

• A szabadhegyi evang. népiskolában mult vasárnap délután ment végbe az
évi vizsga, melyre megjelentek: Kar say Sándor superintendens, Per egi Mihály
felügyelő, Per l ak y Dániel az iskola alapit6ja, Ga y er Sámuel igazgat6 és V a 1'-

gya s Endre kir. tanfeIügyelő is. A vizsga, mint értesülünk, az iskola régi j6 hir-
nevéhez mélt6an, igen szép eredménynyel folyt le s a tanfelügyelő elismerését fe-
jezte ki a tanit6 Benedek János buzgalma iránt. Ez alkalommal, mint értesülünk,
egy igen szép, meghat6 jelenet is fordult elő. Ugyanis Per 1ak y Dániel, mint
évenként mindig, úgy az idén is, a növendékek közt több értékes könyvet oszta-
tott ki, melyeket Karsay superintendens lelkes szavakkal nyujtott át a növendé-
keknek; de nemcsak azért, hanem mivel egyátalán o volt az iskola nagylelkü meg-
alapítója, a vizsga végén egyik növendék egy szép virágkoszorút nyujtott át neki
egy szép, hálás beszéd kiséretében, amire a derék tanügybarát meghat6 szavakkal
felelt, a közönség pedig megéljenezte. Különben ő volt az ujfalusi, bezii, mérgesi,
méufűi s nagybaráti iskolák fögyamcle is. Sok ily lelkes barátot a tanügynek !"

. Benedek ötvenegyedik évét tölti a tanítónak rögös pályáján. Testvérei, kar-
társai a kathedrán, a Győrvidéki tanítóegyletnek tagjai helyes, lélekemelő dolgot
műveltek, hogy deputációjukkal övezték Benedeket azon felejthetlen pillanatban,
melyben a -király ő felsége elismerésének zálogát nyujtotta át neki Batthyány
Lajos gróf, vármegyénk főispánja.

A tanügy felvirágzására, az ifjuságnak nevelésére" szánt legnemesebb munkál-
kod ás közepett, a család érdemes tagjainak örömére, bár viselhetné is még soká
Ben e d ek János az igaz érdemnek legszebb jutalmát! Lasz Samu

főreálisk. tanár.



·Üdvözlet
atyám 50 éves tanltói [u b l l e u m a r-a+)

Ötven év nagy idő rögös pályatéren ! . . .
És te megfutottad kitartással atyám: .
Búzg6n munkálkodva az Úr szőllejében
Ifjan épúgy, mint most, napodnakálkonyán.
Félszázadig tarto hálás munkád mellett
Habár néha egy-egy hálátlan is akadt, -
Feledve már régen, tetted amit kellett:
Hazának, egyháznak neveltél tagokat!

/

Türelemmel hordád nehéz igád terhét,
Küzdve sok keserű nélkülözésekkel;
De te biztál abban, ki mindenkit megvéd
Es Ü meg is védett áld6 kegyelmével!
Adott neked tűrni edzett aczélerőt,
gyenge testben lakott törhetlen ,akarat.
Oszülf hajaddal a lelked nőve-nőtt,
Hogy haza s egyháznak nevelj hű tagokat.

Szorgalmad előttünk állhat mintakép en,
Tanulsz, hogy taníthass, ez lelked fő gondja.
~ az elhintett j6 mag szárba szökkent szépen,
Erdemed a hála koszoruba fonja.
Apák, anyák, ifjak, serdülő unokák
Hálás szivvel áldják munkádat, nevedet;
Hogy mit adtál nékik, csak most érzik s tudják,
Mikor őket haza s egyháznak nevelted.

S míg más ezt il, pályát. melynek rögös útja,
~ e munkához mélt6n vajmi ritkán fizet, -
Örökös panaszszal, kesergve futja.
Te egész lelkeddel szolgáltad az ügyet.
Nemcsak feláldoztál annak egy életet,
Neki adtad, mid volt, mind a két fiadat;
Hogy ha már te terhed tovább nem viheted:
Hazának, egyháznak adjanak fiakat!

Legyen áldott munkád ! légy üdvöz te magad!
Legyen áldott kezed, a mely most már reszket.
Hordjad soká, hordjad büszkén jutalmadat,
Mit ad királyi kegy: az érdem-keresztet !
Ne sújtsa más kereszt soha többé lelked,
Boldogítson mind a sirig az a tudat,
A mit tenned kellett, te azt mind megtetted
Hazának s egyháznak neveltél tagokat!!

Benedek Adolf.

*) AZOR alkalomból, midőn őt a legfelsőbb királyi kegy a koronás ezüst érdemkeresxttel
tün tette ki.
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Jézus példazatai,
3. A mus t á r mag. Máté 13'31, 32. v. - "Hasonlatos a mennyeknek or-

szága mustarmaghez." Jézus e példázatban a mustármagot választja Isten orszá-
gának képéűl, úgy, a mint a mustármagot és fejlődését a példázat néhány vonással
röviden jellemzi. E jellemzés szerint a mustármag minden magoknál kisebb, -
tehát a legkisebb mag. Sz6 szerint ugyan ez nem így van, mert vannak a mus-
tármagnál kisebh magok is. De a zsid6k példabeszédszerüleg használták a kicsiség
kifejezésére (V. Ö. Máté 17. 20: Luk. 17. 6). Mi a mákszemet használjuk ily ér-
telemben, midőn azt mondjuk: olyan kicsi mint egy mákszem. Abban a kifejezésben
tehát, hogy a mustármag minden magoknál kisebb, a népies beszéd hyperbolikus
jelleme nyilvánul.

De j611ehet a mustármag minden magoknál kísebb, mégis, mikor felneveke-
kedik, a füvek közt legnagyobb, sőt végre fa nevekedik belőle. A mustár t. i. a
cserje növények közé tartozik s ezek között mondja azt a példázat legnagyobbnak.
Ez az értelme annak, hogy - "a f'ü v e k között legnagyobb." -- Sőt végre fa
nevekedik belőle, az az a ki nem ismeri, nem is tartja cserjének, hanem fának,
olyan nagy, erős, ágas növény fejlődik belőle. Mindez természetesen csak úgy tör-
ténik, ha a mustármag megfelelő termékeny talajba esett és gondos ápolásban ré-
szesült. A kifejlődött mustár-növény nagyságát szemlélteti még az is, hogy az égi
madarak is reá szállnak és fészket raknak ágain. A fészek a madárnak háza, ott-
hona, a hol védelmet keres és nyugalmat talál az idő zivatarai között. Azért a
madár olyan helyen rakja fészkét, hol a fészek kellően védve van.

E jellemzés alapján könnyü megismerni, hogy mi tekintetben választotta
Jézus a mustármagot és fejlődését Isten országának képéül. SzemléItetni akarja
abban Isten országának jelentéktelen kez det e és dicsőséges v é g e között levő
nagy különbséget. "Kis kezdetből nagy eredmény!" Igy fejezhetnők ki egészen
általánosan a mustármagr61 sz616 példázat alapzondolatét. lsten országára alkal-
mazva pedig a tanulság ez: Valamint a mustármag, - j6Ilehet minden magoknál
kisebb, - j6 földbe vetve, nagy növénynyé, szinte nagy fává fejlődik, melyen az
égnek madarai is fészkelnek: úgy Istenországa is, -- j6Ilehet jelentéktelen kezdetből
indul fejlődésnek, - az isteni gondviselés bölcs vezérlete s az embereknek gondos
ápolása alatt az egész világot felölelő hatalommá fejlődik, a mely védelmet és
nyugalmat, boldogit6 otthont kinál minden embernek.

E tanúlság szerint Jézus e példázata j6s1ati jellegü. Egyszerűen bár, de ha-
tározottan kifejezi benne Jézus a maga ügyének, az igazság ügyének diadalában
helyezett reménységét, - az evangeliom világnézetének optimismusát.

Hol van tehát valjon Isten országának a mustármaghoz hasonl6, kicsi, jelen-
téktelen kezdete? Ott van magának .Tézusnak személyében, a ki egyszerű, szegény
sorsú szülőktől születik a betlehemi jászolban. Egssz életét egyszerű sorsban tölti,
külső fény és pompa nélkűI, zajtalanul, - Isten országának igéjét hintegetve és j6t
téve azokkal, kik hozzá folyamodtak segítségért. Kevesen vannak, kik erős meggyőző-
déssel ragaszkodnak hozzá. A nép kételkedéssel fogadja és ingadozik; népének
vezérei üldüzik őt s a gonosztevő halálával végezik ki, Híveinek első kis gyüle-
kezete, mely körülötte alakult, szinte egyszerű, ismeretlen emberekből állott. Ha-
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lászok s vámszedők voltak az Ur első tanítványai, a kiket azonban a világ legna-
gyobb hóditóinál hatalmasabbá tett az a szent lelkesedés, melyet az evangeliom
egyszerű igéjében az emberiség isteni tanitója oltott sziveikbe. A ker. egyház tör-
ténete, mint az egyetemes világtörténet egyik része határozott vonásokkal jeleIi
Isten országa terjedésének utját, melyben méltán szemlélhetjük Jézus evangelio-
mának diadal-utját. És Isten országa, .Jézus evangeliomának mustármagjából ki-
kelve, már ma teljes joggal hasonlítható terebélyes fához, mely ágait a világ'
minden tájára, a föld minden népei közé kíterjeszti. Boldogok, a kik abban kere-
sik az élet zivatarai között védelmüket és nyugalmas otthonukat!

* **
4. A k o v á sz. Máté 13. 33 v. A kovászt az új szövetség többször hasz-

nálja képes jelentésben, mint valamely jelentéktelen és mégis nagy hatásu erőnek
képét (Luk. 12. 1; I. Kor. 5. 6). E rövid kis példázat szinte ily jelentésben hasz-
nálja azt. Azt mondja róla, hogy midőn az asszony bele keveri három mértze
lisztbe, az egész tésztát megkelti. A kovász tulajdonképpen maga is tészta. A há-
ziasszonyok a megkelt kenyér-tésztából szakitják ki selteszik egyiksütéstől a má-
sikig. A friss tésztátóI abban különbözik, hogy van határozott, jellemző ize, és
illata, mi a tésztának nincsen. A kovásznak hatása pedig abban van, hogy a tész-
tát, melybe belekeverik, erejével átjárja, annak saját izét és illatát kölcsönzi
s ilyen módon alkalmassá teszi arra, hogy belőle kenyeret süssünk, a mi a tész-
tának rendeltetése.

E tulajdonságainal fogva teszi .Jézus a kovászt Isten országának képévé, úgy,
hogy eszerint e példázat alapgondolata általánosságban megegyezik a mustár-
magról szóló példázat alapgondolatával, feltárja t. i. Istenországának kezdete és
vége között levő nagy különbséget. Csakhogy mig a mustármagröl szóló példázat
Isten országának kifelé ható átalakító s hódító hatalmát szemlélteti, addig a ko-
vász képében Istenországának belülről, mintegy titkosan. észrevétlenül ható átal a-

.kító s megujító erejét szemlélteti. E viszonyban a tészta az emberiségnek, avagy
a természetes emberi szivnek képe. Valamint a kovász ereje átjárja, megkelti s a
kenyér-sütésre alkalmassá teszi az egész tésztát, úgy Isten országa is az egész
életet átható s megujító erejével áthatja úgy az egyes ember, mint az egész em-
beriség életét, saját jellemző tulajdonságait kölcsönzi annak, úgy, hogy az embe-
riség,' valamint az egyes ember is Isten országa kevászának . e hatása alatt felelhet
meg egyedül igazi rendeltetésének. A ker. egyház története e tekintetben is elég
szemlélhetően tárja fel előttünk Isten országának ezt az átalakító, megujító, meg-
nemesítő, hatását úgy az egyesek, mint a nemzetek és az egész emberiség életében.
Istenországának e megujító hatását nagyszerű világtörténeti példákban szemlelhet-
jük kölönösen a keresztyénség kezdetén, midőn látjuk, miként ifjodtak meg az ó
világ elaggott népei az evangeliom befolyása alatt; továbbá a népvándorlás ko-
rában, midőn látjuk, hogy ama szilaj erkölcsű, nyers népek a keresztyén erkölcs
szelídítő befolyása alatt miként válnak az emberi mővelődés munkásaivá ; végre a
reformátziö korában, midön látjuk, hogy Isten országának a tiszta evangeliomban
rejlő romlatlan kovásza, a reformatorok erőteljes keze által belegyúrva magának
az egyháznak poshadásnak indult tésztájaha. miként tisztítja azt meg s mikéut
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alakítja át egy új emberiség tésztájává ! Ugyanily megűjítö s megnemesítő hatást
gyakorol Isten országának kovásza az egyes ember életére is, valamint a társa-
dalmi élet' különféle köreire és intézményeire : a családi életre, a gyermekek ne-
velésére, az állami életre, a tudományra és művészetre egyaránt.

Isten országának mind e hatása a kovász hatásahoz abban is hason16, hogy
ámbár, mint a kovász a tésztában, erjedésb, forrongást idéz elő, mindamellett ha-

. tása nem erőszakos, az ellenséges erőket nem lázítja fel, hanem lassanként, foko-
zatosan, igazságának meggyőző erejével h6dítja meg azokat és hatása nem szünik
meg mindaddig, míg a kovászhoz hasonl6an az emberiség egész tésztáját át nem
járta s igazi rendeltetésének megfelelően át nem alakította. A kovász képe 6vjon
tehát bennünket az evangeliom türelmetlen és erőszakos terjesztésétől s tanítson
meg arra, hog-y a keresztyén ség terjesztését az emberi életnek nem külső. hanem
belső átalakításával kell kezdenünk. Helyezzük csak el Isten országának kovászát
minél mélyebben az emberi szív, az ember lelki világának mélyére, onnan kifelé
hatva önként át fogja az alakítani az ember külső életét is Istennek tetsző életté!

Bancló Antal.

Szó a statistikai táblázatok betöltéséröl az egye-
temes gyűlésen.

N em tudom, hogy minek tartsam?! Bizonyára nem veszem kedvezőtlen jel-
nek, hogy az egyetemes gyülés ez idén elődeitől eltérőleg, egyházi ügyekkel a
szokottnál többet foglalkozott, úgyannyira, hogyanépiskolai közoktatás állapotát
feltüntető stat istikai táblázatokat is tanácskozás tárgyává tette. Egész kis akadé-
miai polémia keletkezett belőle, melybe a j6 P é c h y Tamás, br. Pr 6 nay, Z e-
len k a püspök is beleártotta magát.

A dolog különben a körül forgott, mit az "egyetemes tanűgyi bizottság ve-
tett fel az ő jelentésében; Mi lehet az oka, hogyanépiskolai bizottságok adatai
ez idén kedvezőtlenebbek, mint a tavallak voltak? Példákkal is illusztrál, neve-
zetesen, hogy az iskolák jövedelme 170,000 frttal c s ö k k e r t, a fali 01-
vas6táblák fogytak, az iskolák, a helyett hogy szaporodtak volna, ke-
ves b e d te k stb A sz6nokok sürűen jelentkeztek. Mindegyiknek volt valami
mondanivalőja . Jele, hogy a nevelés ügye mindenkit érdekel. Az egyik megfenye-
gette az iskolavizsgál6kat, hogy lelkiismeretesebben dolgozzanak; a másik a 1'0-

vatos iveket hibáztatta, hogy érthetetlenek;. a harmadik tagadta, mit az előtte
sz616 mondott stb. Így folyt ez j6 ideig. Node sebaj! Szeretjük, mikor ilyen je-
lekkel is találkozunk. Úgy is az volt az általános panasz esperesség, kerület, maga
az egyetemes gyülés ellen is, hogy az inkább egyházi gyülésre tartoz6 ügyeket
elhanyagolja, ütve-vétve keresztülhajt ja. A mi véleményünk e tekintetben a következő:

Leh et különbség az egyik vagy másik év adatai küzött a két táblázat mind-
egyik rubrikájában, sőt ha nincs. jele, hogy az adatok gyüjtői másoltak, de lelki-
ismeretes munkát nem végeztek. Mert kétségbevonhatatlan, hogy az adatok évről-
évre változnak. Úgy, d e fo gy ri ic sa k nem fo g Yhat n ak: j ö V ö ct e t e m,
f'a l i o 1vas 6 t á b l a k, isk o 1á k?
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Vegyük sorra őket. Először is miért nem fogyhatna az évi jövödelem? Hi-
szen az iskola jövedelmének emelkedése, avagy csökkenése két tényezőtől függ:
- a terményekben kiszolgáltatott fizetés pénzértékétől, mely évente változik, és a
nagyobb avagy kisebb évi szükséglettől. Mert ha kisebb a szükséglet, a szükség-
letnek megfelelő a költségvetésbe beállitott fedezet is, kell, hogy kisebb legyen
olyan háztartásban, hol a szükségletet nagyobbrészt évi kivetésből fedezik. Egy
cseppet sem csudálkozom tehát azon, hogy az egyetemes tanügyr bizottság jelen-
tése szerint az idei bevétel, illetőleg az iskola évi jövedelme 170,000 flttal apadt,
Hihetőleg a termények árkülönbsége, vagy a kevesebb szükséglet, vagy mind a
kett{) együttesen idézte elé a numerikus különbséget a két év pénzbeli eredménye
között, Tehette volna a pontatlanság is; oka lehetne a rovatos ivek fogyatékos-
sága. De a különbséget csak a két utóbbi körülménynek betudni hibáúl, kivált az
els Ő nek, nem szabad; mert akkor a közczél érdekében ingyenes szelgálatra
mindég kész, buzgó munkásai nkat kedvetlenítjük el, midőn fölöttük nyilvános gyü-
lésekben igazságtalan itéletet ülünk.

De menjünk tovább. A jelentés érthetetlennek találja, és így a pontatlanságot
veti oda okúl, hogy a fal i o l vas ó t á b 1á k száma is tetemesen megfogyott, az
idei és tavaIi adatok között nagy a különbség. Ennek igen egyszerü oka van: Igen
sok iskola a Gönczy ABC- é és Gáspár-féle olvasókönyvek helyett behozta a Kap i-
P a p p-félét, minekelengedhetlen járuléka, hogy a fali olvasótáblák is kicseréltessenek.

E csere következtében, hol alkalmazásba veszik, a 24 darab fali olvasótábla
leolvad 10-re.

A harmadik adat, mit az egyetemes tanügyi bizottság jelentésében kifogásol:
hogy az isk ol á k s z á m a is alább szállott. A valóságban ez idő szerint oz le-
hetetlenség. Mert sem az államkorrnány nincs abban a helyzetben, bogy a hiányos
felekezeti iskolákat becsukassa, sem az autonom felekezetek nem bajlandok külö-
nösen most iskolaikat felekezeti jelle..ükbfíl kivetkőztetni. Ha tehát a táblázatos
kimutatások mégis hiányról szólanak, annak okát én első sorban a rovatos ivek
hiányosságában találom. Mire va16 azt kérdenem: h á n y az isk o 1a? mikor ké-
sőbb hallom: hány a tanterem? Nem volna-e czélszerübb, határozottabb ehelyett
az a kérdés: h á nyi sk o l.a é p II 1e tev a n a zeg y ház nak? Mert ha az első
kérdésnél maradok, a subjectiv felfogásnak igen tág tért nyitottam. Mert a kér-
dezett adandó feleletében szabja magát vagy a tan ft 6 k, vagy a tan ter tn ek
vagy az épü 1et ti k, vagy esetleg a ff y üle kez et számához, és így négyféle
feleletet is kaphatunk. Kérdés most már, melyik a jobb, melyik a holyesebb fe-
lelet? bajos elbirálni. Hogy a mondottakat példában is lássuk megküldöm teszem
a rovatos iveket Sopronnak betöltés végett. Sopron betölti és megküldi. De meg-
eshetik, hogy Sopron e kérdésre: hány az iskola? felváltva más és más feleletet,
ád,a szerint, a mint az illető közeg subjectiv felfogása változik. Majd azt fogja
mondani: van 14 (annyi a rendes tanitója), majd meg, hogy van 3 (annyi az épü-
lete), majd meg, hogy van e gy, levén Sopron egy gyülekezet sannak ván 7 fl
és 7 leányosztályn elemi iskolája.

No most már, a hol ily különféle feleletet lehet adni egy és ugyanazon
kérdésre, ott a kérdés még sincs szabatosan feltéve Pedig revatcs iveinken a leg-
több fejezet ilyen határozatlan, kevésbé preczíz.
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Ajánlom tehát regr tapasztalatból, hogy a mostani rovatos ivek jövőre újak-
kal cseréltessenek ki, mert ott van a dolog bibéje, ha az adatok sehogy sem meg-
bizhatők, hogy a kérdőivek sok esetben érthetetlenek, sok magyarazatot igényelnek,
és mindenki által még sem könnyen megérthetők. Br. Prónay Dezső egyetemes
felügyelő azért is mondhatta, hogy minden statistikának csak relatív becse, ér-
téke van.

De egyuttal ajánlom, hogy az egyetemes tanügyi bizottság úgy bővíttessék
hogy a kerületi népiskolai bizottságok is ott legalább egy-egy tag által képviselve
legyenek. - Bogná.r Endre.

A vasi közép egyházmegyében az a »Iegolcsóbb
iskolaztatas« nagyon drága.

(Folyt. s vége.)

Azután perczentekben kifejezve sem oly olcsó ám a vasi közép egyház-
megyében az iskoláztatás, mint a hogyan a kerületi statisztikában számokkal
kifejezést nyert. A kerületi statisztika igy számít. Az egész esperességben
az iskola évi kiadása 14,920 frt, a lélekszám 23,672, az iskolákba járók fő-
összege 3466; egyszerü osztás müvelete alapján kitünik, hogy esik egy
lélekre 63 kr., egy iskolásgye mekre 4 frt 30 kr. Legolcsóbb tehát az isko-
láztatás a vasi közép egyházmegyében. A számitás hibátlan, s még se az.

A kerületi statisztikanak számításából ugyanis kimaradt, a mint hogy a
felekezeti iskolainkról beterjesztett kimutatásainkban nem is foglalhatott helyet
azon összeg. melybe azon 509 gyermekeink iskoláztatása kerül, a kik a statisz-
tikai kimutatás szerint -idegen elemi iskolákba-, állami, községi, általában nem
ág. h. evang. hitfelekezetü iskolákba járnak

Ezeket a gyermekeinket azon idegen iskolákban nem tanítják ám ingyen.
Tekintetbe véve, hogy nem a mi egyházunk veteményes kertjei gondoztatnak,
azt kell -ismételnem, hogy méreg drágán. Ezen körülménytől eltekintve is
azt lehet mondanom, hogy jó pénzért. Mert tudva van, hogy azon szülők és
hitfeleink, a kik gyermekeiket azon idegen iskolákba járatják, a törvény szerint
ezen iskolák fentartásához aránylag járulni kötelesek; és ezen hozzájárulási
arányt egy fentartó idegen testület sem engedi nekik el. Mennyit fizetnek
híveink ily czimen az általuk használt • idegen isko lákra-, az a kerületi statisz-

. tikaba felvéve nincs, nem is tudnám forintokban krajczárokban kifejezve meg'
mondani, De az bizonyos, hogy mivel ezen összeg a kerületi statisztika számí-

• tásában ben nem foglaltatik, emelkednie kell a hányad nak is, a melybe a kerül.
statisztika kimutatása szerint egy iskolásnak taníttatása kerül, illetve mennyi
esik ebből egy lélekre.

A valószinüség szerint s megközelitőleg úgy képzelern magamnak ennek
kiszámítását. Azon idegen iskolába járó 509 gyermek ott legalább 5 tanító-
nak ád dolgot, s 5 iskola fentartását igény li. Egy iskola' fentartása 500 frt
évi kiadással jár, tehát az iskolák évi kiadásának összegéül tényleg nem
14920 frt, hanem 2500 frttal többet az az 17520 frt kell felvennünk. ezt el·
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osztva az iskolába járók főösszegével 3+66-tal, illetve alélekszámmal 23672-vel,
kerül egy gyermek taníttatása 5 frtba, esik egy lélekre 73 kr. vagy igy:
14920 frton tanul 2965 gyermekünk ami iskolainkban, ebből esik egy gyer-
mek tanittatására 5 frt költség. E szerint tehát tényleg 70 krral többe kerül
egyházmegyém hiveinek is egy gyermek iskoláztatása, mint a mennyibe azt
a kerül. statisztika kiszámitotta. E szeriut aztán abban, hogy mennyit adnak
ki tényleg egy gyermek tanittatásáért hivei nk nem állunk az utolsó helyen
az egyházmegyék közt, hanem eleibe kerülünk a fehérkomáromi, veszprémi, a
győri egyházmegyének, s melléje sorakozunk a tolnainak.

Az ellenünk felhozott olcsóság oka abban rejlik, hogy 941 gyermekünk
iskolába nem járt! Nem járhatott pedig ezért, mivel a hol nagyobb tömeg-
ben közelebb egymáshoz laknak hivei nk s igy az iskola állitása térbeli nehéz-
ségekbe nem L 'cözött, ott már felállíttattak az iskolák, az egyház, az állam, a
a községek által, most pedig a -rni szórvány helycink- közt nem tudunk oly
kezpoutot felfedezni, a hová netán felállitható iskolánkba legalább 100 iskola
kötelesünk legyőzve a térbeli nehézségeket rendesen bejárhatna ; és még
kevesebbé tudnánk alapot összehozni, a melyből az iskola felállittassék, feritar-
tassék. (Maga az állam is úgy látszik immár tanácstalan; azért nóggat, hogy
egyszerre itt .is ott is, meg amott is, három helyen kellene ev. iskolát nyita ni ;
egy - vagy épen kettő, nem tudom biztosan - meg már régebb óta füg-
gőben van, mivel azon fe lterjesztésünkre, hogy nekünk nincs reá módunk, vagy
adjanak. segélyt, vagy állítsanak állami iskolát, válasz nem érkezett, iskola nem
épült.)

Pedig az ezután felállitandó iskolák még érzékenyebben fogják igénybe
venni híveinket. Mert a hol csak valami iskolai alap létezett, például a tagosztály
által adott föld, ott immár majdnem mindenütt sikerült iskolát alapítanunk, a
tanítói földek időközi jövedelméből a gyámintézet segitségével felépült az
iskolaház, s e földek évi jövedelme képezi évről-évre a tanító fizetésének egy
részét. A hol azonban ezután kell felállitanunk iskolát, ott egy lélekre be-
szedendő 1 frt nem lesz elég, s egy gyermek iskoláztatása 500 frtnál több
költséget fog igényelni, mert most immár odáig jutottunk, hogy a talpalattnyi
földtől, melyre az alapot lerakjuk, görbe zsindelyig, melyet a háztetőre helye-
zünk minden épitési költségek és a tanító fizetésének mínden egyes fil1érét a
zsebból kell elővenni, arra más alap az élő tőkénél nincs. A le nem kötött
élő töke pedig tehetetlen.

Már letettem volt tollamat azzal, hogy bevégeztem, a mit mondanorn
kellett. Akkor állott szemem elé egy bibliai kép, Jézus urunk egyszer leülvén
a templomperselylyel átellenben, elnézé, hogyan hányja a nép a perselybe a
pénzt. .. a többit tudja szives olvasóm. Midőn a gyermekek templomának
perselyébe letett pénzeket számba veszszük, a rnellett, amit a gazdagok az
ő bővölködésekből áldoznak, méltányolnunk kell az özvegynek, a szegénynek
fillérét is, a ki a maga szegénységéből valamennyi volt mind oda tevé az ő
egész élelmét.

Vannak gyülekezetek, melyek isk. czélokra a gazdag polg. községtől
tetemes évi segélyt kapnak; vannak gyülekezetek, mely ekbcn az apák buzgó-
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sága nagy alapitványt tett, melynek jelentékeny kamatait iskolai czélokra el
kell költeni; vannak gyülekezetek, melyekben a tagosztály jól sikerült, az
iskolának is, a tanítóak is sok hold nyi terület jutott a java termő földből,
buja rétekből, magok a gyülekezeti tagok is ily földön dúskodnak. Könnyü
aztán az ily helyeken nagy összeget fordítani egy iskolás taníttatására; könnyü
itt elviselni az egy lélekre eső s kimutatott, de csak is kimutatott, csakis a
statisztikai iven egy lélekre eső nagy terhet.

Ámde vannak szegény gyülekezeteink is, hol iskolai tőke nincs; apolg.
község nem ád, hanem inkább vesz nagy pótlékot; a tagosztály a gyüiekezet
irányában rosszul sikerült vagy sehogy sem, és a mi nehány hold föld jutott
a tanító számára, az értéktelen, mert terméketlen; a polgárok magok is, a
hitközség tagjai ilyen háladatlan talajt munkálnak arczak verejtékével fáradnak
és koplalnak, Itt aztán az a nehány krajczár is, mely az iskolai adóból egy-
egy lélekre hárul, ennek igen sok, és egy tanulónak kevésbe kerülő iskoláz-
tatása sem olcsó, hanem keltséges valami, a mit csak nagy tömeg, nagy lélek
szám bir meg.

És most jöjjön el a szives olvasó és tekintse meg azt a földet nálunk,
a melyről állitottam, hogy terméketlen, látni fogja, hogy oly mcssze esik az
Kanaántől, de Tolnától, Győrtől, Fehérmegyétől, talán Veszprémtől is, a mily
messze esik Makó Jeruzsalemtői.

Avagy szerencséltessenek szegény házamnál s mutatandok hiteles iratokat.
A hitelesitett másolatban nálam őrzött egyik tanítói hiványban ez áll: - ezen
sovány földeknek (megjegyzendő, hogy kövérebb ott nincs!) holdankinti évi
jövedelme 4 frtba számítva, az összes 5 holdnak 20 frt jövedelem felel meg
És ugyan ezen hiványban még ez is áll: - a 71/2 hold erdőrészlet évenkint
haszonbér értéke 7 frt 50 krra teendő'. Egy másik ily hiványban meg ezt
olvashat ni : • a mintegy 50 magyar hold ból álló fekvőségnek jövedelme a jelen-
legi haszonhér alapján tesz 40 frtot.» Az 1871. teljesített canonica visitatio
egyik gyülekezetünkben ezt anyomoruságot dokumentálja : -a gyülekezet tag-
jainak élelmi forrása részint földmivelés, részint napszám, számosan eljárnak
vidéki helyekre kaszálás ba és aratásb a élelrnöket keresendők. Vagyonos csak
kevés van köztük, sőt némelyek különösen a. zsellérek közül a mindennapi
kenyérben és ruházatban is nagy szükséget látnak«. Képes vagyok felmutatni
egy fiókgyülekezeti szamadast 1890-ről, melyből kitünik, hogy a gyülekezeti
9 hold 269 c.J·öl szántóföld s legelő birtokán termett gabnáért 20 frt 66 kr,
szalmájáért s zsuppjáért 4 frt 05 kr. vettek be, a legelőért 4 frt 50 kr., kiadás
volt adóban 5 frt 80 kr., csontlisztre 7 frt, esik egy holdra tiszta jövedelem
1 frt 82 kr. És ezt a földet a hivek megmunkálták. Nehogy pedig valaki
kifogásolja, hogy ép azért oly kevés a jövedelem, .idézern a szomszéd gyüle-
kezet kimutatásából azt, hogy 6 hold szántó, J/2 hold rét, 6 hold erdő, össze-
sen 121/2 kataszteri hold birtok, össze-vissza 25 frt 53 krt jövedelmeznek, az
az holdankint 1 frt 90. Ugyanannak a fiókgyülekezetnek anyagyülekezetében
pedig árverés utján haszonbérbe adatott, 1 hold 822 öl szántóföld, 7 hold
160 öl rét, 6 hold 830 öl erdő s ez a 15 kat. hold 212 öl birtokhoz 60 frt
jövedelmet, azaz holdankint 4 frt. Egy lelkésztársam s az oldala mellett
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hivataloskodó tanító pedig mintegy 5 holdnyi földet, minthogy haszonvehe-
tetlen, hivataloskodásuk tartamára ingyen átadták a gyülekezet használatába;
a gyülekezet pedig eleitől fogva mostanáig az 5 hold föld után 5 frt évi
haszonbért kap. Még a következ őket kivánom idézni egy levélből, mely arról
a vidékről iratott: -távol a helységtől a föld úgy szólván értéktelen; szántó-
föld, mely már rendes mivelés alatt állott évtizedek óta, 4-6 frt évi haszon-
bért hoz, melyből az adó is fizetendő. P-ben a viszonyok a mieinkkel egy-
formán mostohák-. Egyébiránt az állami közigazgatás és az ország védelme
ott azon a vidéken szintoly -olcsó-, mint a népnevelés. Egy hold földnek az
adója 10-40 kr. közt váltakozrk, mert többet nem bir el.

Ilyen az a föld, melyről állítom, hogy terméketlen. Ily haladatlan talajon
tengődik az a nép melyről azt mo~dom, hogy. szegény, Ily pusztából kiáltó
szó vagyok, mikor olykor-olykor gyámintézeti gyüléseinken felszóllalok, férfiak,
atyám fiai! legyetek segitségül nekünk. A mit e nép a maga szegénységéből
iskoJáira ad, habár egy lélekre kevés esik is abból, az ennek nem csekélység ;
s a mibe fiainak iskoláztatása kerül, az neki nem olcsóság, hanem nagyon drága.

A mit a statisztika a 4 alapmivelet csavaraival gépileg a száztóiinak
ugyan azon .egy kalapja alá szorít, annak e kalap alatt gyakran nem lehet
valódi formáját látni. A kalapot meg-meg kell emelni) s a rru alatta van,
kissé szellőztetni, kissé megnézegetni.
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Karácsonyest.
Karácsony-st, ragyogó szép estve
Megjöttél hát, szent örömmel telve?!
Meghoztad a reményt, boldogságot,
Mire szivem hetek_ óta vágyott! ..

Karácsonyfa nőtt meleg szobámba!
Tudom, a kis .Tézus nekem szánta.
Rajt a gyertya oly csodásan lángol
Angyal hozta fényes mennyországból.

Ágán mennyi alma •. füge, diő,
Czukor, kalács és minden, ami jó,
Kis könyv, játék ... el sem beszélhetem;
Miként szeret a Jézuska engem! . _ .

..

S én meghatva, boldogan két kezem
Hő imára. buzgón összeteszem:
Hálát mondok jó Istenem neked,
Hogy ily bőven megáldád gyermeked! .
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Köszönöm, bogy adtál j6 szülőket,
Tisztelem is, szeretem is őket;
J6 leszek, és sz6t fogadok nékik, -
Így áldásod velem lesz mindvégig.

Zábrák Dénes.

A Magas-Tátrán.
(Folytatás.) *)

'I'átra-Füredtől szépen rendezett s jelző táblákkal ellátott útakon juthatunk
el a közelebb fekvő látniva16kboz, minők : a Tarpataki vízesés, az Öt t6, s Tátra-
háza. Az elsőt megnéztük mi is.

A Nagy-szalöki s Lomniczi-csúcs közt elterülő hegyszorosban rohan alá az
egész környéket betöltő robajjal a kis Tarpatak. A hozzá vezető út kezdetben
gyönyörű fenyves hegyoldalon vezet, majd egy 6rai törtetés után gyalogfenyővel,
a borovicskát szolgáltat6 borokával benőtt területre jutunk. Még feljebb pedig
már teljesen kopár a kapaszkod6; irt6zatos nagyságu granit-sziklák szegik be az
út egyik. oldalát, melyeknek elvált óriás darabjai legördülve, egy egész karavánt
balálra zuznának. Másik 01dalI'61 pedig az irtózatos mélység tátong felénk, melyen
túl a Lomniczi-csúcs mered ég felé, mutogatva széles vizmosásait, kőgörgetegeit.

Igy jutunk fel mintegy másfél 6ra alatt a vízesésbez, hol a Tarpatak zuhan
alá a magas sziklákr61 a feneketlen mélységbe. Egy kis pad van félállítva a
sziklacsucson s ezen pihenve gyönyörködünk a nagyszerű látományban : mint taj-
tékzik, zúg a kis patak, midőn a sziklákon habbá törve' alá zuhan. Mint 6riás
csipkefüggöny, melyet szellő lenget, lebeg előttünk a - Tarpataki vízesés -
villogva, ragyogva, szeni.ünket kápráztatva, mig végre is elkábultan, fejszédülve
intünk bucsut neki, hogy visszatérjünk Füredre.

*
Másnap Szepes-Bélára mentünk a cseppkőbarlangot megtekinteni. Poprádtél

egy kis kávéőrlő masina tüzköl, nyöszörög velünk Késmárkig; a poprádvölgyi
vicinalis 'Vonalon haladunk szörnyü komolysággal! Még csenget is a vonatvezető
az arra tévedt kocsiknak, hogy kitérjenek ám előttünk, mert különben megakadunk !

Késmárken aztán beleülünk egy bárkába ,- alkalmasint özönvizi maradék -
s ez az omnibusznak csufolt jármű hurozol bennünket három kiéheztetett táltos
segélyével előbb Szepes- Béla városába, a borovicska hazájába s onnan a Barlang-
ligetbe. Két 6rai utazás után megérkezünk, elkésve szépen arról, hogy aznap még
a felvonu16 társaságg,al részt vehessünk a barlangjárásban. Node a szepes-bélai
Barlangligetben bőven talál az ember lakást s még ha nincs is valami igen kövér
erszény a zsebjében, nem kell megijednie.

Gyönyörű kis helyez, hegyek közé elrejtett kedves nyaraló. Megtalálja benne
a maga hajlékát a nagy úr ép úgy, mint a szerényebb igényü ember, A díszes
pavilonok mellett egyszeri~bb épületek is vannak emelve s az igazgató űr léköte-

*) Lapunk novemberi szamába csak sajtóhibából került az a jelzés: "folytatás és vége."
Szerk.
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Jező szívessége s a szigorú engedelmességhez szektatett szolgaszemélyzet igazán -
) megnyeri tetszésünket.

S mivel az itt tartózkodás nemcsak a vidék szép és 'egészséges volta miatt,
de költség tekintetében is nagyon ajánlatos; van is vendége a Barlangligetnek

.elég. Egyuttal fürdőhely is s szépen rendezett parkja van.
FŐllevézetessége aligetnek, - melytől nevét is vevé - a cseppkő-barlang.

Láthatá~áért sok ember felrándul évenként ide, Szep es éjszaki csucsára s igen'
tekintélyes egyének sz6lnak elragadtatással a barlang szépségei felől.

A barlang szájáig (bejárójáig) mintegy 20 percznyi utat teszünk a hegy-
oldalon, a meredek helyeken lépcsőkön, a hol pedig könnyebb a felfelé haladás,

. közönséges kavicsos úto~. Feljűtva, úgy tetszik,' mintha a barlang szájából por-
felleg csap6dnék ki a szabadba. Még egyik útitársam oda is mondá : tán seprik a
barlangot! Pedig bizony nem seperték, hanem a hűvös levegőt csakhamar érezni
is kezdé a feltörtetés következtében átizzadt testünk

A barlang bejár6ja mellett a hegyoldalon egy kis házik6 áll, melyben ki-
hűtözködünk; miközben egy-két t6t suhancz forg6dik körültünk s holmi zsákdara-
bokat kötöz als6 lábszárunkra, hogy ruhánkat a barlangbeli nyirkos lépcsőkön el
ne piszkoljuk. A nők' bekötözik fejöket, felkötőzik ruhájokat, hogy a földet ne
seperje. Az igazgat6ság által kirendelt értelmes vezető pedig elkészíti magneziu~-
lámpáját; megrakja szelenczéjét holmi vörös porral, mely meggyújtva a görögtüze~
adja. Majd beírva nevünket a vendég-könyvbe, lefizetjük a bernehetésért jár6 díjat,
mely a barlangnak miképen val6 világítása s a bemenő társaság számaránya sze-
rint több, vagy kevesebb. . -

Van ugyanis-, teljes-, fél- és negyed-világítás, ha t. i. vagy 1000, vagy: 500,
av~gy 250 gyertya ég a barlangban. Ezen. kivül bemehetünk a saját kezünkpen
hordott, hosszu nyelü, fáMl készült tartóba illesztett gyertya fényénél is ..

Hárman lévén csak, kik ezúttal a barlangot megtekinteni 6hajtottuk, azért
ez utóbbi világítási m6dot választank. S meg sem is bántuk tettünket, mert' így
nemcsak az elbájoló szépségekben gyönyörködtünk, hanem egyuttal a barlangnak
lelkünket lehángoló teljes zordságát, pokolbeli' sötétjét is volt alkalmunk meg-
ismerhetui. I

(Vége köv.)

JA rabaközi evangélikus tanítók. vadosfai gyüléséből.
. (Töredékek.)

November- havának nn napján tartottuk, az elejét Gáspári bátyánk isko-
lájában, a végét meg, - egyházi' elnökünk, Nt. Laucsek Jónás úr székhelyéről
levén sz6- az, ő vendégszerető házábap, a fehér asztal mallett.

Mert hát mi már egy idő 6tá igy szoktuk l Nem tudunk végezni az iskolá-
ban, vagy templombaq, hanern átviszszük a tanácskozást oda, a hol testi j6k után
ahítoz6 "nemesebb részünk" is kielégíttetést talál.

De meg hogy lelkesedünk ott! Majd meglátják, most is, mi nagyot alkotánk.
Hanem hát' h6. Így· vagyok én mindig, végén kezdem az elejét; pedig ott

kell, hogy kik: is voltak jelen?
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Mindenki. Pedig pedig a nagy sokadalomra is el kellett volna ám mennünk!
Akkor volt a csornai káposzta-vásáro - Senki sem ment el.

Hiába, tudunk mi a tanügyért lelkesedni!

* **,
Világi elnökünket : Tek. Takács Samu urat, s az ügyünkért meleg szere-

tettel viseltető Nagys. Ajkay Béla urat, - ki egyszersmint egyletünk tiszteletbeli
tagja - szerencsések voltunk körünkben üdvözölhetni.

Soproni tagtársaink közül Papp éa Stromp \tanár urak rándultak le s oly
hevenyén fel kergették lelkesedésünk hőmérőjében a higanyt, vagy mit, hogy egyik-
nél-másiknál 50-60 sőt 100 fokot is mutatott.

* . *
A jöképü iskolás fiuk illedelmesen üdvözöltek bennünket, II hogy fél tiz óra-

kor a legnagyobb komolysággal beléptünk a tanterernbe. Épen nem ijedtek meg!
Kedves kis k6pék, még mosolyogtak is! Pedig nagy megpr6báltatás várt reájok:
egy órakor kaptak csak ebédet! . . .

Elhelyezkedtünk. Rövid üdvözlő beszéd sének, ima után előlépett először
az egyik Kiss, azután a másik Kiss. Az elsőt Lajosnak is sz6lítják, a másik Sán-
dor névre hallgat.

Két Kiss azután csak tarthatott egy nagy előadást nemde?
Hát bizony meg kell vallani az igazat, itt még az én furcsa mintára for-

mált eszem sem talált kifogásolni valót; nagy volt mindegyik előadás, meg j6 is,
Ép azért tisztelt előadé férfiak ne is várják ám, hogy én most itt a vonal

alatt sokat foglalatoskedjam önökkel ! - Lőttek volna bakot, majd akkor, lehet
hogy zengnék holmi hymnusfélét viselt dolgaik nagyobb méltatására ; de hát így
hiába, nem nekem val6 a théma! . . . '

* **
Azt majd mégis elmondom, - nehogy, a kik referádám elkészítésével meg-

bíztak, hanyagsággal vádoljanak. - mikép' az első Kiss irvaolvasásból, olvasmány-
tárgyalásb6l meg a földrajzból tartott előadást, bemutatván, mikép' tölt ki. egy
délutánt iskolájában s hogyan tartja féken csendes foglalkozások által azokat is,
kikkel' közvetlenül nem tárgyal.

Szépen volt. J (ÍI volt. Csak a kis Bősze gyerek esett le a pad hídjáról, mire
szörnyű teketória közt leírta azt az - ű - betűt.

Mert hát itt is a felnőtt, gyülésbe jár6 urambátyáimék s nem gyermekek
számára készitették a padokat. -- Nekik, a kicsikéknek igen magas az asztal
lapja, fel kell mászniok a pad hidjára s balkezökkel kapaszkodni mindaddig, míg
elkészül ):LZ a kis feladvany. '

De így van ám ez nálam is, másutt is, majdnem mindenütt l
J6 Gáspári bátyánk mégis oly szépen megtanítja növendékeit ezeken _a ma-

gas asztaleken egy év alatt irni s olvasni, hogy egyikünk sem különben!
~.

*
A másik Kissről még kevesebbet mondok. Nem azért. ám, mintha az ő elő-

adása nem érdemelné meg a méltatást Dehogy nem!
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Igen szépen megértette a gyermekekkel, mi a jel z ő, 'kapván helyébe tő-
lünk saját személyének megjelzésére ezeket a jelzőket: szakértő, lelkiismeretes, jó-
szavú ta nítö ember.

Igazán sajnálom, hogy nem mondott semmi z öld e t, hogy legalább én is
megdicsérhetném !

* **
Ezenközben sürgős üzenet jött a szomszédböl, hogy jó lenne ám végezni,

mert elázik a levestészta!
Végeztünk, tud va, hogy majd foly tat juk amott.
Úgy is lett. Csak a levesevés alatt nem beszélt senki, azután már jöttek a

kérvények, lelkesítések, adakozásek ; közben-közben egy-egy szívből fakadt felkö-
szöntő j6 házigazdánk, Nt. Laucsek Jónás úr egészségéért, kinek egyuttal név-
napját is megtartottuk.

Felkértük -Nt, elnök urat, - ki úgyis zsinati képviselő, - hogy tegyen
ügyünkért, a mit csak tehet Megigérte, meg is teszi bizonynyal. ' •

Szóba jött a dunántúli tanitóegylet ügye is A dupla nagy N.-es czikkirónak,
az "Evangelikus Népiskola" praktikusan gondolkod 6 "régi gárdistájá -nak lelke-
sítő szavai visszhangra találtak s gondolom elsők voltunk az erszénynyitásban, mi-
dőn a fentebb czimzett tanit6egylet javára 10 frt 50 krt hevenyébenösszeraktunk.

Bár sokan követnék példánkat, akkor majd mégis csak lenne belőlünk valami.
Másik gyüjtésünk : az esperességünkbeli tanit6egylet segélyalapjának 21 frt

30 krral növelése, inkább Nt. urunk érdeme, a mennyiben a vendégszeretet nyuj-
totta ebéd napidíjainkat érintetlenül hagyá s az emlitett segélyalap pénztárába
engedé juttatni. ,

N agys. Ajkay Béla s Tek. Takács Samu urak velünk együtt adóztak, úgy-,
szintén Nt. Laucsek úr még pénzbeli adományát sem voná -meg ez alaptol

Így gyülésezünk mi a poharak mellett.
Talán nem is épen rosszul!?

Szutter Dániel,
ev. népisk. tanító,

Ji~YI,eu'"
_!~!!J_~~
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A kemenesaljai ev. tanítóegyesület őszi
közgyüléséről.

Ő.:izi közgyülésünkön, f. évi november 4-én Zala- Istvánden tiszt. Du b o v a y
Bél a lelkész ÚI' elnöklere alatt, - daczára a nagy távolságnak mely e hely és
a többi kemenesaljai ev. gyülekezetek között létezik, - a tagok teljes számban
megjelentek.

Az elnöki megnyitó beszéd után Ném et hGy ö r g y helybeli tagtársunk
tartotta meg iskolájában próbae lőadását. - Az előadó tanító énekeltetés és ima
után a 4., 5., 6. osztálynak csendes foglalkozást adván fel, az alsó három osz-
tályban a beszéd- és értelem gyakorlatok fonalán a házi' emlős állatok megis-
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mertetését tette tanításának első tárgyáv;i", - E czélb61 a macskát természetben
felmutatván, - annak testrészeit, szinét, tulajdonságát, hasznát feltüntetvén.
ennek kapcsán a többi házi emlős állatokat megemlittette. Végül ezen három
alsó osztálynak tehetségéhez mért, és az előadott tárgygyal kapcsolatos csendes
foglalkozást adott fel. - Ezután pedig a nyelvtan köréből a főnév és töb
besragoknak megismertetését, s az egyes s többes szám begvakorlását válasz-
totta és tűzte ki felallatul a felsőbb három osztálylyal. Több alkalmas monda-
tot a fali táblára felirván, azokból a szabályt a gyermekekkellevonatta s azt
begyakorolta; végül pedig a Kapi-Papp-féle 4, 6" 6, ószt Olvasókönyvből a
nyelvtani részt felkerestette s abból a letárgyalt s most begyakorolt tananyagot
beemlékezés végett otthoni muukául feladta, s a csendes foglalkozásbeli munkákat
átnézve, az előadást ének és imával bezárta

Agyülésnek 1/4 6rai felfüggesztése után, - mely idő alatt az egyleti ta-
gok a csinos templomot megtekintették s ott a Kapi-féle ,;Pálm'lágokb6l" töhb
~gyházi éneket begyakoroltak, - agyillés zártkörüvé alakúlt, a midőn is az első
tlrgyat az előadás fölötti birálat és eszmecsere képezte. - ÉLénk eszmecsere
után kimoudja az egylet, hogy úgy a természetrajzi. mint a nyelvtani tananyag
a kiszabott idővel kellő arányban állott. A tanítási főbb alapelvek megtartattak
azon egy tény kivételével, a midőu az előadó a rag fogalmát a többesragok ma-
gyarázata után adta, Különösen a tömeges oktatás elve is kellőleg érvényre
volt emelv», s a kérdések elég világosak és szabatosak voltak. '- A fegyelem,
valamint a tanítö modora, beszéde, - úgy a nyelvtani mint elenriesség szem-
pontjaból - 'kifogástalan lévén, az egylet az előadás fölött teljes megelégedését
fejezte ki,

Olvastatott végül agy ö r meg y ei e van g, tan í t ó egyes üle t nek a
m e g a l a k f t a u d ö kerületitanítógyülés tárgyában egyletünkhöz inté-
zett átirata, s ezzel kapcsolatban a nevezett egyletnek ez ügyben már az "Evang.
Népiskola" 1890, 7-8. számában is közzétett felhívása, melyben az eszmét, t. i.
a kerLl1et~ tanítőgyülés megalakítását - pártolni. s azt magáévá tenni, - az ,
egylet felkéri, -

Az egylet a javaslatot egyhangulag helyeslőleg tudomásul
veszi' s azt örö m me 1 el fog ad ja; de egyszersmind kimondja, hogy az eszme
In e g tes tes ü lés e é r d e k é 11e nat o v á b bis z il k ség esi n t é z ked é-
R e k meg tev é s é tak ezd e m ény e z ő _győ l' meg y e ita n í t ó e g y1'l S ü-

le t t ő l v á r j a.
Nem volna méltányos végül meg nem említeni a helybeli gyülekezetnek

egyházias érzületet, Hogy vallásúért. egyházáért tud áldozni. annak legjobb bi-
zonysága templomának díszes felszerelése, El a ritka miuőségü tanítói lak s a többi.
ÁldozatkésziSégét, egyhazlas érzületét' akarta s ki is mutatta 'akkor, midőu az
egyházmegyei tauítóság számára, - mely rn-ssze vidékről kereste fel a buzg6
gyülekezetet, - a tanítónál levő igen izletes és nagy (a lukullusi omiuozus szót
nem merem használni) ebédhez elegendő mennyiségü, s kitünf minőségü bort
ing y e n szolgáltatta. - Ily gyülekezetben nem csuda ha a tanító is oly lelkese-
déssel teljesíti kötelességét. K.
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mertetését tette tanításának első tárgyává., - E czélből a macskát természetben
felrnutatván, - annak testrészeit, szinét, tulajdonságát, hasznát feltüntetvén.
ennek kapcsán a többi házi emlős állatokat rnegemlittette. Végül ezen három
alsó osztálynak tehetségéhez mért, és az előadott tárgygyal kapcsolatos csendes
foglalkozást adott fel. - Ezután pedig a nyelvtan köréből a főnév és töb
basragoknak megismertetését, s az egyes s többes szám begvakorlását válasz-
totta és tűzte ki feladatul a felsőbb három osztálylyal. Több alkalmas monda-
tot a fali táblára felirván, azokból a szabályt a gyermekekkellevonatta s azt
begyakorolta; végül pedig a Kapi-Papp-féle 4, 6., 6. ószt Olvasókönyvből a
nyelvtani részt felkerestette s abból a letárgyalt S most begyakorolt tananyaget
beem lékesés végett otthoni munkául feladta, s a csendes fogla lkoza-beli munkákat
átuézve , az előadást ének és imával bezárta

Agyülésnek I/! órai felfüggesztése után, - mely idő alatt az egyleti ta-
gok a csinos templomot megtekintették s ott a Kapi-féle "Pálm'lágokból" több
~gyházi éneket begyakoroltak, - agyülés zártkörüvé alakült. a midőn is az első
Mrgyat az előadás fölötti birálat és eszmecsere képezte. - ÉLénk eszmecsere
után kimondja az egylet, hogy úgy a természetrajzi. mint a nyelvtani tananyag
a kiszabott idővel kellő arányban állott. A tanítási főbb alapelvek megtartattak
azon egy tény kivételével, a midőu az előadó a rag fogalmát a többestagok ma-
gyarázata után adta. Különösen a tömeges oktatás elve is kellőleg érvényre
volt emelv», s II kérdések elég világosak és szahatcsak voltak. '- A fegyelem,
valamint a tanító modora, beszéde, - úgy a nyelvtani mint elenriesség szem-
pontjaból - 'kifogástalan lévén, az egylet az előadás fölött teljes megelégedését
fejezte ki.

Olvastatott végül agy ő r meg y ei e van g. t a o í t 6 egyes üle t nek a
meg a lak í ta n d ö ker üle ti tan í t ó g Y ü lés tárgyában egyletünkhöz inté-
zett átirata, s ezzel kapcsolatban a nevezett egyletnek ez ügyben már az "Evang.
Népiskola" 1890. 7~8. számában is közzétett felhívása, melyben az eszmét, t. i.
a kerület~ tanítőgyülés megalakítását - pártolni. s azt magáévá tenni, - az .
egylet felkéri. -

Az egyl~t a javaslatot e g yh a n g u l a g helyeslőleg tudomásul
veszi' s azt örö m me 1 el fog ad ja; de egyszersmind kimondja, hogy az eszme
meg tes tes ü lés e é r d e k é lj e nat o v á b bis z ü k ség esi n t é z ked é-
fl e k meg tev é s é tak ezd e m ény e z ő _győ r meg y e ita n í t ó e g ~ s ü-

le t t ő l várja.
Nem volna méltányos végül meg nem említeni a helybeli gyülekezetnek

egyházias érzületét. Hogy vallásáért, egyházáért tud áldozni. annak legjobb bi-
zonysága templomának díszes felszerelése, s a ritka minöségü tanítói lak s a többi.
Áldozatl<ész"égét, f'gyházias érziiletét' akarta s ki is mutatta 'akkor, midőu az
egyházmegyei tauítöság számára, - mely rn-ssze vidékről kereste fel a buzgó
gyülekezetet, - a tanítónál levő igen izletes és nagy (a lukullusi omiuozus sz6t
nem merem használni) ebédhez elegendő mennyiségü, s kitüuő minőségü bort
in g'y en azolgáltattc. - Ily gyülekezetben nem csnda ha a tanító is oly lelkese-
déssel teljesíti kötelességét. K.
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A rohoncz-vidéki ev. tanítók őszi értekezlete.
A felső-vasi ev. egyházmegye tanítóegyesületének Ill. köre (dekanatusa) f.

é. őszi értekezletét Rohonczon tartotta meg. 'I'isztelendő Ulreich Pál úr, mint
egyházi elnök, a gyűlést a t.igoknak szívélyes üdvözlésévei uyította meg. A
tagok, - egynek kivételével - miud megjelentek. Ezután olvastatott a tavaszi
értekezlet jegyzőkönyve, mely tudomásul vétetett.

1. Következett az értekezlet -előtt tartott gyakorlati előadások megvítatása.
Rehling tagtárs (Német-Szt.-Mihály) az alsó-osztályban az "idöfogalmakról" (jelen-,
mult-, jövőidő) és az .időszakokról" (nappal, éjjel, napszakaszok. óra stb.) tartott
igen síkerült előadást: - Schönhofer tagtárs (Roboncz) pedig a telső osztálybeli
növendékekkel tartott jól átgondolt katechizatiöt a 7. paraucsolatröl. Az érte-
kezlet mindenekelőtt constatálja, hogy mindkét kartárs - az elé tüzött czélt, - 1

helyes uton elérte s előadóknak, - próbatanításuk behato megvitatása után,
köszönetet szavaz.

2. Ehután Benning (Sámfalva) olvasta íly czimü elméleti dolgozatát: "A
növendékek öntevékenysége."

Ezen tétel megbeszélésénél igen élénk eszmecsere támadt. s végül az érte-
kezlet csekély nézeteltérés mellett előadónak állításait a magáévá teszi s neki
elismerést fejez ki.

3. A tavaszi gyülés jegyzőkönyvének 5. pontja értelmében Koczor tag társ
(Eőri-Sziget) elnök urnak átadja a jövő ssperességi tanítógyülésen olvasandó el-
méleti dolgozatát. Ezen munka az értekezlet tagjai közt köröztetni fog" hogy a
jövő tavaszi közgyiilésen tüzetes megvitatás tárgya lehessen.

4. Lubersbeck (V. Hodász) - az értekezlet nagy érdeklődése mellett -
ismertette a győrmegyei tanítóegyletnek az Ev. Népiskola szeptemberi számában
közölt zsinati memorandumát s azt saját észrevételeivel é" bővítéseivel látja el.
Végül inditványozza, hogya módosított javaslat ismertetés végett az egyház-
megye többi három tanító értekezletének is megküldessék, egyszersmind közös
eljárás czéljából rendkivüli egyházmegyei tanítói közgyülés tartását hozza javas
latba. A javaslat a győrmegyeí tanítóegyesület kérvényének 4-ik pontját azzal
toldja meg, hogy a kantori s organista teendők ért a tanító külön díjazandó j 6-ik
pontját pedig azzal, hogy a tanító nemcsak az esperességi hanem a kerületi gyü-
lésen is birjon szavazati joggal. A bővítés főbb pontjai továbbá: a tanítók fize-
tése történjék közpénztárból, a tanít6választásnál a községek jogai korlátozandók,
a tanítói oklevélnek az érettségi bizonyitványnyal való egyenjogűsága, a nyugdij
ü"gye stb. Lubersbeck tagtárs inditványát a gyülés elfogadta s elnököt felkéri,
hogy a négy példányban leirt memorandum - javaslatot .a többi értekezleteknek
mielőbb megküldje.*)

5. A jövő tavaszi közgyülés Eőri-Szigeten fog megtartatui.
Lubersbeck Teofil.

* Valamennyi értekezlet a memorandumi javaslat tárgyában eddig nyilatkozott is sennek
folytán az egyházmegyei tanítóegylet elnöke f. hó 25-ére már is rendkivüli közgyülést hivott
össze Felsö-Eörre.
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Irodalom.
Beszédek es a theologiai akademia fejlesztésére vonatkozó adatok.

Irta S h I? ell e r 1 s t v á n, a pozsonyi theol. akademia igazgatója. A szerző
sajátja. Ara 1 forint. Könyvét hallgatóinak és a zsinati képviselőknek ajánlja, s
így megjelenése részben alkalomszerü. - A beszédek szerzőnek székfoglaló,
tanévmegnyító és évzáró beszédeiből vannak összegyűitve. Az akademia fejlesz-
tésére vonatkozó dolgozatok foglalkoznak a középiskolai tanítóképző intézet fel-
állításának kérdésével s a lelkészképzéssel. különösen a lelkészek tanképesítésének
kérdésével.

Deutsches Lesebuch fül' die mittelklasse vaterlándischer Volksschulen. Irta
Dr u i s ner 'J á nos Gy ö r g y. Kiadta Lanffer Vilmos Budapesten. Ára 55 kr.
Tartalma: 1 Ház, udvar, kert. II. Falu és város. Ill. Mező és erdő. IV. Az ott-
hon, a haza. A könyv ügyesen van szerkesztve s dicséretére válik az is, hogy
bár német nyelvű, de meglehetősen magyar nemzeti irányú olvasókönyv. A ma-
gyar népéletet. történetet, s a haza földjét ismertető olvasmány elegendő van
benne s ezek nagy része magyar szerzők után van dolgozva, kár, hogy nem miad.
Igy pl. a tordai hasadéket nem volt szükség Müller után dolgozuia, megirta azt
szépeu Tompa Mihály, Hunyady János és Zrinyi Miklós jellemrajzaért se lett
volna szükség valami Jessen nevü úrhoz fordulnia. A csikóaról szóló kis verses
olvasmány pedig szóról-szóra Petőfi után van fordítva, - nagyon helyesen, -
de rniért nem teszi ki épen ennél, hogy kitől van! Kifogásunk van még az ellen
is, hogya mugyar helyneveket miért nem irja mind magyarút. A melyeknek
nincs elferdített német neve, azokat kiirja magyaros alakjukban. p. o. Maros,
Szamos stb.; de mi szükség Tisza, Eperjes, 'rokaj helyett 'I'heisz, Eperies, Tokay
elnevezést használni? - Legkevésbbé elégithet ki bennünket a "Lehel's Horn"
czimíí német eredeti költemény Rollet-től, mely a magyar történeti hagyomá-
nyokkal ellenkező felfogás szerint tárgyalja Lehel halálának ismeretes történetét.

Júeqészséq naptára a magyar nép számára, az 1892. (szökő) évre. Az
országos közegészségi egyesület megbízásából szerkesztette Far ag Ó Gy u 1 a dr.
több. szak férfiú közremííködésével. W odiáner F. és fiai kiadása. Ál:a 30 kr.
Csak örvendünk rajta, hogy végre a magyar nép kezébe ily vonzó egyszerüséggel,
kifogástalan iö magyarsággal irt s szépen illustrált, és hasznos ismereteket nyujtö
naptár kerül, melyből különösen megtanulhatja a legegyszerűbb ember is, hogy
mi van az egészségre káros befolyással. -' Tisztelt olvasóinkat kérjük, hogy ter-
jeszszék a jó könyvet maguk körében a nép között.

Vegyesek.
A zsinat. A két protest. egyház püspökei és felügyelői, illetőleg fő-

gondnokai nov. 2-án közös értekezletet tartottak b. Prónay Dezső elnöklete alatt,
mely alkalommal különösen az 1791. XXVI. t.-cz. évszázados emlékére rendezendő
közös ünnep részleteit állapítottak meg. Mindkét protestáns egyház f. évi decz, hó
b-én nyítja meg zsinatját. A közös ünnepet pedig decz. 6-án fogják megtartani.
Mindenik vallásfelekezet a másiknak' zsinatára 30-40 tagból álló deputácziót
küld, hogy egymást kölcsönösen meghívják a közös ünnepségre. D. e. 10 órakor

• mindenik fél a maga templomában isteni tiszteletet tart. Azután a közös ünnep
színhelyére, a vármegyeház nagy termébe gyülekeznek; itt a világi elnöki tisztet
b. V a y Mik 16 s, esetleg b. Prónay Gábor, az egyházit pedig Kar say S áll'
dor ev. püspök. esetleg Kún Bertalan ref. püspök fogja vinni. Az elnöki meg-
nyítót a nap fontosságát méltató emlékbeszéd követi, melyet Vay elnöksége esetén
Győ r y Ele k, Prönay elnöksége esetén Rit o 6 k Z sig mon d tart ..
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- A soproni ev. theelogia hallgat6inak • Győry Vilmos kör" -e a theol.
.Önsegélyző alap" javára f. évi november 11ó 24-én fe 1o 1vas ó est é vel kap-
csolatos tánczvigalmat rendezett, következő tárgy sorozattal : 1. Megnyitó. (Az

, • önsegélyző-alap " ismertetése). Mondja: Poszvék Sándor. lyceumi igazgat6 úro 2.
A szinházlátogatásr61. Irta és felolvassa: Udvardy Sándor, theologus. 3. Tragédia
5 felvonásban, vig monolog. Irta és szavalja : Asohendorf J6zsef, theologus. 4. A
felbontott levél. Humoreszk. Irta és felolvassa: Hetvényi Lajos, theologus. 5.
"Szomszédunkban bokorr6zsa nyílik." Népdal. Varga .J -t6I. Énekli a theol. hall-
gat6k négyes kara Király Béla tanár úr vezetése mellett.

- Iskola-avatás. Foly6 évi nov. h6 l ő-én avatták fel akukméri anya-
gyülekezethez tartozó Úji ak (Vasmegye) leányegyház újonnan épült iskoláját,
mely ünnepélyeu a gyülekezeti és a vidékről összesereglett hívek nagy számm al
megjelentek. Ez alkalommal Rubel' Tódor n.-hidegkuti tisztelendő úr Mózes II. k.
3. r. 5. versén alapított szent beszédében meghatóan, és szépen fejtegette e nap
fontosságát és e tanteremből a gyülekezetre áradö boldogságot, s lelki hasznot.
Möjd Ludig Emanuel tisztelendő úr, - az anyagyülekezet lelkésze - meghatot-
tan, költői lendülettel, az Isten oltalmát és áldását kérte a gyülekezetre sannak
iskolájára. Az istenitisztelet után a lelkész úrak s a kömyékből megjelent hat
tanító s a gyülekezet előljárói, a gyülek-zet által megvendégeltettek, hol a fel-
köszöntők s dalok váltakoztak majd németül, majd magyarul s, alkonyatkor a sz6-
zat és hymnus hangjaival végződött az emlékezetes ünnepély. - Erdekes tudni, hogy
együlekezet 20 év lefolyása alatt már másodszor épit iskolát, mert előbbi isko-
lája egészségtelen nedves talajon, szük tantennével, már teljesen alkalmatlanná
vájt. Az építési költségek, aházcsere s egyébbel együtt 6-7000 frtra rugtak.
Val6ban az újlaki gyülekezet okulva a környékben nagy költséggel épült ~ a
talaj viszonyokat figyelembe nem vett iskola-épületeken - lehetőleg kikerült minden
felmerülhető akadályt, hogy iskolája egészséges épületté váljék.

- Kimutatás a szervezendő dunántúli ev. tanítóegyesütet költségeire begyült
adományokról. A mult h6ban kimutattam 3 frtot. E hó folytán adakoztak: Takáts
Samu birtokos úr, tanít6-értekezleti elnök 1frtot, Bognár Endre lelkész úr, népisk.
bizotts. elnök 3 frtot, Takáts .József, Schranz József, Szutter Dániel, Kiss Lajos,
Farkas György, Szíjj Lajos, Macher Endre. Koczor Márton. Hajas Kálmán, Haiszer
Henrik, Polgár .József, Varga ántal tanít6 urak 1-1 frtot, Kiss 'Sándor, Bakody
Imre, Kiss Gyula, N oszlopy Kristóf, Gáspári Imre tanító urak 50-50 krt, össze-
sen 21 frt 50 krt. - Pap p .J ö z s e f, szerk.

- Felelet Döröcskei nyilt kérdésére, Egyelőre e helyütt csak annyit:
szerkesztőségünkhöz 3 felelet is érkezett be, melyek akérdéss~l érdemlegesen
foglalkoznak: hely szüke miatt azonban most fel nem vehettük, majd a jövő szám-
ban közöljük mind a hármat. Vegyék ezt a feleletek beküldői is szíves tudo-
másúl.

- A magyar protestans szellem öntudatra ébredése. Bizony sokáig aludt
a régen oly éber protestans szellem. Hitbuzgó őseinket az egyház iránt hidegen
viseltető, egészen közönyös nemzedék követte a napjainkban élő hitsorsosainkban.
Pedig Magyarország áldott földjén a protestantizmus mindig egy volt a magyar
nemzeti szellem ébrentartásával és bokrosodásával. Hála a magyarok Istenének,
hogy ihletett ajku prófétái által új életre ébresztette a közönyösségben már- már
egészen elmerülni látsz6 protestánsokat Az utóbbi időben - mintegy varázs-
ütésre ~ egészséges pezsgésnek indult a protestantismus. Megalakult a protest. iro-
dalmi társulat, a Luther- társulat, protest. néplapok és folyóiratok keletkeztek, megindul-
tak a 'zsinati előmunkálatok, a bp esti tud. egyetemen .Egyetemi protestans kör"
van alakulóban, egyes egyházak javára pedig nagylelkü adományok tétettek. -
Legújabban a kovásznai ref. egyház jutott tekintélyes vagyonhoz egyik nemesszívű,
hítbuzgó tagjától, Vaj naK áro l y egyszerű székely embertől, a ki összes va-
gyonát -- mintegy 50000 frt értékben - a k o v á s z nai ev. r e f. egy ház
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kepeváltási alapjára hagyta. Vajna Károly ezen nagyszerű tette által
-- mondja Erdély tud6s reform.' püspöke -- az egyházakat alapít6 nagynevű
őseink fénylő sorába emeltetett. Szép erény a hitbuzg6ság és kivánatos volna, hogy
különösen s-zegény evang. gyülekezeteiuknek is akadnának ilyen bőkezü maeczenásaí.
Az iskolába a zsenge gyermekeknek minden szép és j6 iránt fogékony lelkületébe
bele kell vésnünk az egyház iránti tiszteletet és kegyeletet és azt hiszszük, idővel
hitbuzg6bb egyháztagjaink lesznek. Adja Isten!

- A tanítók elöléptetése. A IV. egyetemes tanít6gyülés még sem -végzett
oly meddő munkát, rnint a hogy azt sokan gondolják. Még nem ís oly nagy idő-
szak választ el bennünket érdemes munkásságát61, emlékezete még élénken él szi-
vünkben mindannyiunknak, a kik a feledhetlen napokat átéltük s már is 6hajaink
teljesüléséről hallunk hireket. Elébb a fizetésjavítás, azután a nyugdíj törvény m6do-
sítása foglalkoztatta komolyan a vallas- és közoktatásügyi miniszteriumot. Most
meg úgy halljuk, hogy a közoktatásügyi miniszter jel e ~ ebb tan í t 6 kat fog
az egyes tanfelügyelőségekhez berendelni, hogy azután a kellő gyakorlat meg-
szerzése után őket tanfelügyelőségi tollnokokká, majd se'gédtanfelügyelőkké elő-
léptesse. Ha. e hir val6nak bizonyúl : úgy gr. Csáky nagy szelgálatot tesz a nép-
nevelés ügyének, mert sok nemes ambicziót fog lelkiismeretes működésre sarkalni
s a felügyelet minden va16szinüség szerint sza k a vat ott abb kezekbe fog ke-
rűlni. Hiába, asz a k sze r Ü ség elv éne k elébb-utóbb győznie kell!

- A magyarországi tanítók országos bizottsága a mult h6 elején tartott
rendes közgyülésén a tan í t 6 i n y u g díj - tör V ény revizi6ja tárgyában elfogadta
az igazg. tanács által tüzetesen megvitatott s a tanít6k összeségének kivánalmai
értelmében Szab6 B. Lász16 által készített memorandumot, A ta n í t 6 k kép e-
s í t é s érő 1 szól6 reformra nézve György Aladár, a miniszterhez nyújtand6 .kér-
vény szerkesztője, kivánatosnak tartja az "országos bizottságok" szervezését, melyek
egyedül legyenek hivatva tanítók s tanít6nők számára oklevelet adni. A közgyülés
ily értelemben határozott. . .

- A magyarofszági néptanítók háza. A hazai tanít6k "Eötvös-alap" -jának
központi (gyűjtő) bizottsága Péterfy Sándor elnök s Lakits Vendel aláirásával lel-
kes felhívást bocsátott közzé, -mely az egyesület áldásos működését röviden ismer-
tetve, lapunk útján is arra kéri a tanűgy minden munkását s általuk a tanűgy
barátait, hogy szíves adományaik által tegyék lehetövé, hogy az .Eötvösalap-
egyesület" nemes czéljait: a szegény .tanttök és jelesen tanuló- gyermekeik, a
tanít6-özvegyek s árvák támogatását minél nagyobb mértékben gyakorolhassa, hogy
ne kelljen a folyamod6k százait évenként üres kézzel elbocsátania. Az egyesület,
mely vallas és nemzetiségre való tekintet nélkül gyámolítja a népnevelés mun-'
kásait, (16 évi fennállása 6ta 31,875 frtot nyújtott a hozzá folyamod6knak s ily
m6don 181 r. kath., 96 ev. ref., 76 ágo evang, 8 gör. kath., 7. unit. és 63 izr.
vallású, összesen 431 tanítói család gondjait enyhítette), elsőrendü feladatának
tartja azt is, hogy létesítse a fővárosban a mag ya r o r sz ági tan í t 6 k h á-
z á t, a melyben rendes tagjainak felsőbb iskolákban, egyetemeken tanul6 fiai
részint ingyen, részint mérsékeltáron szállást kaphassanak, - s hogy hajlékuk
legyen Budapesten az országos jellegű tanít6i egyesületeknek. amelyben tanácsko-
zásaikat megtarthassák. "A nemzetünk évezred es ünnepére való előkészülését akar-
juk felhasználni annak bebizonyítására, hogy él bennünk, magyar néptanítókban js,
a köz érzület, mely országoknak, államoknak szolgál talpkövül, támaszul. A midőn
nemzetünk a közel jövőben megtartand6 ezredéves örömiinnepre készül, illőn ek, sőt
kötelességnek tartjuk, hogya magyar nemzet népoktatási intézeteinek a munkásai
is hozzájáruljanak ezen magasztos ünnepnek a fényéhez, és pedig az által, hogy
megvessék ez alkalommal alapját a Magyarországi tanít6k házának." Az Eötvös-
alapra szánt adományokat Roller Mátyás főváresi polg. isk. igazgató-tanár
(Nagymező-utcza 1. sz. Budapesten) mint az alap pénztárnoka, pontosan nyugtáz ni
fogja. A gyűjtést lapunk útján is megindítjuk; a szíves adományokat hónapról-

,




