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Néhány szó a népiskolai statisztikai táblázatok
betöltéséhez.

Az évenkinti iskolavizsgálatoknak jó hatása a népoktatásemelésére
kétségtelen. A lelkiismeretes tanító - mcstoha anyagi díjazasa mellé -
megnyeri esen ar. uton ar. értékesebb erkölcsi jutalmat: az elismerést, a
mi nem egyszer vált már forrásává a fáradhatlan kitartásnak, sőt fokozot-
tabb tevékenységnek.

Ar.onban' ki ne tapasztalta volna már, a ki valaha iskolavizsgálattal
foglalkozott, hogy a fény ~nyolllában ott huzódik egy sötét árny is; a
lelki élvezet mellett, a mit egy jeles iskola szerez, egy kelletlen, vesződ-
séges s időt rabló föladat: a két rendbeli statisztikai táblázat kitöltése,
mesterien bonyolult fejezeteivel, művészien elrendezatt alosztályaival, egyen-
kint 44, összesen 88 rovatával. illetőleg kérdésével, míre, mint egy
remekbe készült katechizaczié kérdéseire, minden iskoláról, sőt osztályról
külön meg kell felelni vizsgálóknak és megvizsgáltnak kérlelhet-
lenül l

Közel másfél évtized óta foglalkozom már iskolarizsgalattal s .ezzel
kapcsolatban a statiszt. táblázatok kitöltésével ; sőt hat év óta ar. egyház-
megyém területén levő összes 26 népiskolai osztály stat. adatait én gyű-
röm csomóba 3, 88 rovat alá:' devalabányszor ez utóbbi sulyosbítö föl-
föladattal birközom, soha sem fojthatom vissza magamba azt a -- mond
juk - együgyü kérdést, - hogy valjon miröl is jó ez az évről-évre tele-
irt 2 táblázat; ld okul belőle, ki veszi hasznát, - egy szóval: minö
czélt akarunk vele elérni ~

Tudom én jól, hogy ily kérdést kocskástatni, merész dolog, mert
csakugyan együgyüségnek látszik a statisztika nagy fontosságát· kétségbe
vonni. Igaz; csakhogy én csupán az olyan statisztikanak ismerem el fon-
tosságát s oktató czélját, melynek adatai a tényeknek megfelelnek s a
valóságot hiven tükrözik vissza; de nem olyanét, melynek számcsoportjait
(mintha egy aritmetikai légtornászás volna az egész) merész fordulatokkal
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varassoljuk át egyik rovatból a másikba. Pedig' a mi iskolai statisztikánk
II. táblázatán az történik.

Ez a II. számmal jeleIt táblázat lényegileg tudvalevőleg három részre
oszlík. Az első a tanítóról s a vezetése alatt levő iskolaról szöl ; - a
második rész: az isküla összes évi jövedelmét, s a harmadik: összes évi
kiadását volna hivatva - lehetőleg' részletezve - föltüntetni.

Az első részre vouatkozölag két megjegyzést tehetünk. Igen fontos
kérdés az, valjon az iskola jó vagy rosz karban van-e (11. 12.) ~ és a
mi ezzel szorosan összefügg: hány isküla épült, vag-y javíttatott (25. 26.)
valamely egyházmegyében vagy az egész kerületben ~ De eltekintve attól,
hogy ezen két kérdésnek, illetve feleletnek közvetlen egymás mellett. kel-
lene folyton megjelennie, hogy a helyzet javulása (vagy viszont) azonnal
szembe tünjék : kínek jutott az eszébe valaha, hogy e rovatok adatait,
legalább tíz évben egyszer össsegezze, a multtal vagy a jelennel összeha-
sonlítsa, belőlük a tan ügy haladását vagy hanyátlasat konstatálja s az
eredményből a tanulsagot, a konsekvencziat levonja ~ l\lit ér akkor akár-
milyen statisztika is. ha abból a multat nem ismerhetjük meg s belőle
nem okulhatunk, hogy haladunk-é, vagy vísszaesünkj Nem volna-e fölöttébb
tanulsagos, ha a hivatkozott rovatok alapján koronkint szeme elé tartat-
nék a kerületnek. hogy' ezelőtt 10 vagy 20 évvel hány isküla volt jó
vagy rossz karban s hány van most ~ hány épült azóta ~ Van-é gyarapodas
és mennyi ~ Vagy: hanyatlás és hol ~ Merre kell a fel ügyelet, buzditás,
segély ~

Azonban az egész II. sz. statísxtikénak leggyengébb, mondhatnánk
teljesen kárbaveszett része a mascdik, mely az' isk üla évi jövedelmét volna
hivatva megismertetni. Hogyan szoktuk ezt a részt (26-38 rovat)
kitölteni ~ - A II. sz. t~blázat gyenuekkorában a7.t a módszert követtük,
bogy a jövedelem részletezését elkezdtük már ll. 26 rovat alatt' s folytat
tuk egészen a 37-ig, azután összeadtuk a 26. 27) 30. 32--37 rovarok
alatt talált összegeket s ezt végeredménykép kimutattuk a 38 rovatban.
P. o. Az isküla évi jövedelme: a készpénzkivetésböl 50 frt (26); termé-
nyekből (gabona, fa, széna stb.). 200 frt (27) ; összesen e kétféle:
250 frt (28). Nem értettük- ugyan, hogy miért siet a tabella e két té-
telt mindjárt összeadatni, mivelhogy még következnek egyéb jövedelmek is,
de azért csak összeadtuk, megnyugodva azon, hogy a ki eszépen
összebonyolított rovatokat ki tudta eszelní, az bizonyosan bölcsebb volt,
mint Illi. - Folytattuk tehát nyugodt lélekkel a további tételek csopor-
tosításat, a mint következik. A 29 rovat alatt p. 0., 10 hold föld értéke
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200 frtjával 2000 frt, ennek jövedelme 12 Irtjaval holdankint 120 frt,
(Mellesleg föltünt, hogy az értéknek is épen akkora a rubrikája, a hova
pedig gyakran nt, sőt krajczározva hét számjegy jön egymás mellé, mint
a »jövödelemé«, a mely amannak legjobb esetben is csak tizedrésze).
A tökepénzek összege (31): 500 frt, ennek kamat ja (32): 30 frt.
Tandij: 50 frt. Állami segély (34): O; községi (a z ismétlők tanításáért)
15 frt; egyháú (gyámintézeti) : O; eg-yéb (37) segély (valamely jóté-
kony takarékpénztár, vagy tanügybarát ajándéka): 15 frt. Már most a
38. rovat alá ezt összegestük, tehát: 250 + 120 + 30 + 50 + 15
+ 15 = 480. - Mikor ez az összeg meg volt, a kiadásokkal már
könnyen elbántunk. A tanító fizetését egyszerüen levontuk belőle s a mi
még 'maradt, a körülményekhez képest fölosztottuk a 41-43 tovatok
között, csupán arra ügyelve, hogy a kiadás összege a krajczárig meg-
egyezzék abevétellel. ) ,

Ezt neveztük aztán - s akkor még egész jóhiszemüleg -- pontos
statisztikának. Meg voltunk g-yőz{5dve arról, hogy lelkiismeretes s hasznos
munkát végeztünk.

Azonb-an a magasabb körökben nem igy véledtek munkánk felől. Mert
a Kerületi népiskolai bizottság 1889-ben egy részletes utasítást ,szerkesztet
egyházi elnökével, abból az indokból, mivel »nem egyszer hiányos adatok
érkeztek be s okul az mondatott, hogya rovatos iveket betölteni nehéz«.
(Ev, Népisk. I. évf. 121. lap). ,-. Ezen érvelésből megtudjuk először azt,
hogy 1889-ig szerkesztett összes statisztikánk megblzhatlan ; - sőt ha it

közzétett utasítással összevetjük, teljesen elhibázott volt, tehát ,évtizedeken
át hiába dolgoztunk. -' Másodszor pedig megtudjuk azt is hogy a rova-
tos íveket betölteni csakugyan nehéz, kétségkívül azért, mivel azok nagyon
- világosak, szabatosak.

Az utasítás tehát megjelent, az idézett helyen, hogy az »minél szé-
lesebb körben « ismertté legyen, - Csak azon csodálkoztunk, hogy míért
nem gondoskodtak az illetékes körök ily gyakorlati utasításról mindjárt
kezdetben, hogy az a tömérdek munka és fejtörés, mít a táblázatok szer-
kesztésére ez ideig fordítottunk, ne veszett volna kárba! - Mert ha érdeké-
ben állt a kerületnek. hegy megbizható s egyöntetüen feldolgozott adato-
kat nyeljen: úgy nagyon közel feküdt ehhez az a föladat, hogy egy rész-
letes utasítást is csatoljen oda a táblázatokhoz, a melyhez szorosan alkal-
mazkodni tartozzék mindenki s elejét vegye annak a bábeli zavarnak s
százféle magyarázatnak, mi az egyes tovatok értelmezésében uralkodott kez-
dettől fogva ...:.. 'mind e mai napig.

\



212

"Oszinte örömmel üdvözölte tehát mindenkí az utasítást, habár nagyon
elkésve -érkezett is meg.

ázouban végig tanulmányozva azt, - bár szinte megható volt az a
jöakaratu erőlködés, melylyel annak érdemes szerkesztöje a zűrzavarba ren-
det, a sötétségbe világosságot igyekezett behozni - kénytelenek voltunk
kiábrándul ni az utasitásból, sőt most már menthetlenül oda jutottunk azon
alternativa elé, hogy: vagy az utasítás jö, akkor' a táblázat rossz ; vagy
ha a táblázat jQ, akkor az utasítás hibás. Vag'y pedig (de azt csak úgy
magunkban gondoltuk) helytelen mind a kettő.

De hat térjünk át az utasításra s alkalmazzuk azt a rovatokra.
Az iskola évi jövedelméröl van szö. A?: utasítás szerint a 26 rovatba

készpénz, - a 27-be termény czimén föl kell venni az iskola mindenuemü
jövödelmét s ezt a 28-ban eg-y összegben ki kell írni. E?: eddig érthető.
- Már most a 29-37-ig' következnék a részletezés, hogy kitünjék, mí-
kép a 28. összege »miböl verődik össze). Összeverődik tehát: az ingat-
lan jövedelméből (30.), a tökepénzek kamntaiböl (32.), a tandíjakból (33.)
és a négy rendbeli s egély r~brikából. Az állami segélylyel könnyen vég-
zünk, mert az rendesen semmi. A községi segély már valami; sőt váro-
sokban sokszor szép summa. - De jön az egy ház i. Valjon mi légyen
ez ~ Régente ugy magyaráztuk, mikor t. i. a 26-27. alatt a hivek sor-
tarto?:ását már fölvettük, hogy ide az egyházi segély alá a kerülettől eset-
leg nyert kamatmentes -kölcsönöket, sokféle gy:Gnintézeti adományokat vet-
tük fol. Az utasitás szerint azonban ide kizarólag' gyámintézeti adományok
veendők fel. A legtöbb helyen e .szerint . ez a rovat is üresen marad. -
Végül bezárja a sort a kétes értéku egyéb segély (37). E rovatba,
természetes magyarázat szerint alig lehet mást fölvenni, mint holmi
apróbb, sokszor egészen esetleges jövedelmeket, Illik talán nem is mindan
évben fordulnak elő, szöval jelentéktelenebb dolgokat, a. mik magára at1
iskola összbevételére vagy a tanító fizetésére lényeges befolyást nem gya-
korolnak ,'a miktöl az iskola fenállása s a tanító fizetése semmi esetre
nem függ.

Már most vegyünk fel oly iskolát, a melynek semmi jövedelmet hajtó
ingatlana (az iskola nem szám it itt) a tanító lakásán kivűl nincs; semmi
tökepénzzel nem rendelkezik" tandíjat nem szed, semmiféle állami vagy
egyházi segélyt nem huz, legfeljebb 15-20 frtnyi községi segélyben
részesül s fenálIásához mégis szüksége van legabább 4-500 frt évi
jövödelemre : valljon honnan teremti elő a 29-36. rovatok alapján ezt
a pénzt; hogyan ver ő d h e t ik össze 500 frt, kizárólag II 15--
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20 frt községi segélyből, mikor más rovatok alatt képtelen kimutatni
egyetlen krajezárt is? Nevezetesen honnan verődik össze a 26-27-ben
már előrE' kitüntetett készpénz s terménybeli jövedelem, a mi elvégre is a
egjelentékenyebb tétel ~ Sehonnan. - Erre a kérdésre ez a táblázat soha
meg nem felel.

Ugy látszik az utasítás is megérezte e gyengéjét a táblázatnak, mert
mint a delejtü keresve a valódi sarkot, ide-oda próbálkozik, mig végre a
kényszernek engedve megnyugszik a megmásíthatatlanban ; mikor már
minden rovatot kimagyarázott s azt látta, hogy a például felvett
350 frtból a tetemesebb rész, 200 frt. még mindig nem verődött
össze, kiterítette azt a bö köpönyeget, az egyéb segély (37.)
rovatát sabba kényelmesen beletakart a párgabonától kezdve a csibéig
mindent, elnevezve egyesek ajándékának párgabonát, stó-
1á t stb. Kihozva ilyen módon a legkétesebb értékü rovatból a legnagyobb
összeget, kerek 200' frtot, mivelhogy annyi pénz máskép nem akart ösz-
szeverődni. - Boldog iskola, a hol évenkint 200 frt jövődelem van
»e gye sek aj á n d é k á ból határozott ezélokra e ; - boldog tanító, kinek
párgabonáját ajándékképpen oda viszik helyébe s nem kell sem kivetés-
seI, sem beszedéssel soha. veszöduic a kurátornak !

'De mivél -, sajnos! még mindig vannak oly' iskolák is, hol az
iskola fentartásahoz s a tanító javadalmazásához szükségeIt készpénzt,
párgabonát, fát stb. nem egyesek ajándékozzák, hanem ügy kell azt
évről-évre kivet ni a hivek közt s beszedni rajtok sokszor vesződségesen;
sőt mivel szetény tudomásom szerint iskoláinknak leglényegesebb, sok he-
lyen pedig egyedüli jövödelemforrasa a hivekre évenkint kivetett sortarto-
zás, talán megengedhető 'le'sz e helyen fölvetni azt iz együgyü kérdést,
mivelhogy olyan közel fekszik, - valjon miért nem jutott, vagy legalább
miért nem juttatott az utasítás a II. sz, tabella 44 rovata közül nem
többet, csak egy szerény rovatot arra a czélra is, hogy az alatt az is-
kolafentartó hivek évi járulékát, ezt a legfontosabb tételt ki lehessen mu-
tatni ~ Miért kell épen ezt a leglényegesebb téteIt, mely a hivek iskola-
fentartási terhét évről-évre hivatva volna feltüntetni, a semmit mondó
egy é b s eg é 1Y rovata alá -- más egyéb lényegtelen dolgokkal össze-
keverve - egyszerüen odaosapni ? Nem érdemelné-c meg hiveink áldozat-
készsége, melylyel a tanüg-y terheit. viseli, egy önálló kimutatast is? Igy
akarja az utasítás az évi statisztikai kimutatásokkal hiveink áldozatkész-
ségét emelni, hogy gondosan beburkolja előlök azokat a számokat, a mik
az áldozatkészség példáit volnának hivatv-a hirdetni ~ Ugyan honnan tudná
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kimutatni az utasítás számokban azt a mit maga mond, hogy »egyhá-
zunk kulturális czélokra egyáltalán, különösen nevelésre sokat és szivesen
áldozott?« Csak az egy é b se g é ly utolsó, de mesterségesen meghizlalt
rovata az a titokzatos tartalmú szerencse-zacskó, melyből ezeket a számokat
kirázhatná, de a miket többé kiválogatni nem képes.

Miért ne lehetne p. o. a hivek sorfizeté.sének kimutatására fölhasz-
nálni, (a mit uta sí tás nél k ü l nem is lehetne máskép magyárázni) a
26. 27. rovatokat ; a 28-at pedig, mint á két tétel összegét, egyszerüen
elhagyni s úgy folytatni tovább a jövedelmek fölsorolását, mig a 38.
rovat önként kinálkozik az ekként »összeverödött« évi jövedelem összege-
zésére. De igy, a mint az utasítás kivanja, együgyü eszem szerint semmi-
kép nem vagyok képes megérteni, hogy miért is kell voltaképen már a
28. alatt összegezni az egész jövedelmet? Vagy ha itt kell, akkor miért
kell a 38. alatt mégegyszer leirni ugyanezt?

~ég a' Il. sz. táblázat 3. részéről, az iskola évi kiadásáról is volna
pár észrevételem.

Ugyanis, mikor fentebb a 24. rovatban megkérdezzük, hogy épült-e
új iskola, s ugyanott megfelelünk reá, hogy igen is épült, csodálkozunk
rajta, hogy .mikor a kiadásokhoz érünk, jóllehet, még azt is megkérdezik,
(a mi különben helyén van) hogy tanszerekre vagy javításra mennyi volt
a kiadás, - azt már nem akarja tudni a táblázat, a mi pedig ezeknél
sokszorta fontosabb, hogy valjon az ujonnan épült iskola mibe került?
Pedig ha a táblázat - mondjuk - 25 év óta kimutatja, hogy azóta a
kerületben hány új iskola, épült, -' nem volna-e ép oly lényeges
s érdekes tudni azt is, hogy minő összegbe kerültek ezek az ujonnan
épült iskolák, s mily mérvü áldozatkészséget igényeltek a hívek részéről?
- Mig a táblázat jelen alakjaban ez a kétségkivül igen tekintélyes ösz-
szeg is arra a szomoru sorsa lett kárhoztatva, mint a bevételek közt a leg-
jelentékenyebb tétel, hogy az »egyebek« (fuvarok stb.) dicstelen rovatába
került.

Hogy milyen mesterkélt a mi statisztikánk nak ez a része is, elég.
ha csupán arra mutatok reá, hogy a kiadás végösszegének (44) törik
vagy szakad, de a legtöbb '- nem mondom gyülekezetben, hanem 15
egyházmegye - s sz. k. v. gyülekezet közül 13-ban az utolsó kraj-
ezárig egyeznie kell a bevételek összegével. (38.) (V. Ö. Az 1892. kerül.
gyül. jkvében utbaigazításul közölt II. sz'. kimutatást). Holott az ilynemű
statisztikát a legprimitivabb .tapasztalés az egyházi-, illetve iskolai száma-
dások körül dementálni kénytelen.
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Az sem utolsó hibája a II. sz. táblázatnak, hogy csupán azon tanító-
lakásokat veszi. számba, a mik az iskolával' egy épületben vannak (14.);
de ha ·mál' a tanítólakás külön van, bárha közvetlen az iskola mellett
legyen is (a mint hogy közelében szokott lenni legtöbb helyen), arra
egyáltalán nem reflektál. Előbbrevalónak tartja ennél a faiskolát s test-
gyakorlót számon venni (15. 16.), mely utobbiröl pedig jószerüen azt
sem tudjuk, hogy voltaképen épület-e az, vagy tán valami erőművi esz-
köz gyűjtemény, vag-y épen csak puszta térség', hol a gyerekek néha-néha
sorakoznak s aztán egyet ugrálnak.

A föntebb fölsorolt hiányoknak illusztrálására alig szolgálhatna valami
alkalmasabb például, mint az 1892. kerül. gyül. jkvében közzétett II.
min ta kimutatás, melyre már előbb is hivatkoztam, s melyet vizs-
gálgatva, valóban nem tudja az ember, hogy a roppánt szorgalmat bá-
mulja-e inkább, vagy az ügyességet, mit a rovatok pontos összeállítása
igényelt, vagy pedig azt a bámulatos - önfeláldozást, mely habár' érezte,
sőt tudta, hogy elhibázott sennélfogva czéltalan munkát végez, azt elvé-
gezni mégis képes volt.

Hogy az ismétléseket elkerüljem, nem akarok itt ujra rovatról-
rovatra haladni, - csupán néhány tételre óhajtok rámutatni a sok
közül. -

Ott van mindjárt az 1. szám alatt a györi gyülekezet, melynek
statisztikájából a következő dolgokat sikerül megtudnunk : ugyanis, hogy
a gyülekezetnek 11 rendes tanítója. 11 tanteremben tanít ugyan, de már
csak 7 lakás felett rendelkezik; tehát ötnek vagy nincs lakása, vagy a
többiekkel együtt lakik. Mivel azonban az első föltevés képtelenség, a
második meg valösziuűtlen : nem marad más hátra, mint az is k o laé p ü-

1 e tek mell et t, a faiskola s testgyakorló (15. 16.) szomszédságában
keresni egy ismeretlen (x) rOV3t alatt a még hiányzó 5 lakást. Valjon
mit vétett ez az öt lakás} hogy arra - mivel esetleg nem a tantermek-
kel jutott egy (ödél alá -- a táblázat rá se hederít?

Tovább haladva az iskola évi jövedelméhez, találunk ott készpénzben
(26.) mindjart egy szép summát : 7626 frtot; de azután semmi ter-
ményt. Kivancsiak vagyunk: miből »verődik össze« ez a sok pénz? Lás-
suk tehát! Ingatlan nincs, következéskép ennek jövedelem rovata is üres;
tőkepénz nincs, tehát kamat sincs. Osupán 336 frt tandíj foly be rendes
bevételkép a pénztárba. Állami, községi s eg-yházi segély detto semmi.
Ugyan miből fog hát összeverődni a még hiányzó 729.0 frt? Hát
mire való volna az a bizonyos bö koponyeg : az egy é b se g él Y (37)
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rovata, »rni alatt helyet foglal az egJesek. ajándéka határozott czélra,
P: o. párgabona, kender, csibe, tojáS, stóla stb.« De mivel föntebb azt
láttuk, hogy a 27. terményrovat üres, tehát párgabonát nem ajándékoz-
tak, következőkép kendert, csibét s tojást stb. kellett a jó győrieknek oly
töméntelen mennyiségben :Il ajándékozniok határozott ezélokra,« hogy az
pénzzé tétetvén, kifussa a 7290 frtot l! A boldog győriekre tehát, az egy
tandíjon kivül, semmi iskolai szükségletet sem vetnek ki; hanem szabad-
ságokra hagyják, hogy évenkint 7290 frt értékü kendert, esibét s tojást
stb. ajándékozhassanak az iskolának határozott czélokra. - Különben ha
végig nézzük a minta-kimutatás rovatait, azt minden más gyüiekezetről s
egyhazmegyérűl is többé-kevésbbé el kell hinnünk; mert az összes
218.370 frt évi jövedelemnek közel kétharmad része : 137,823 frt »verő-
dik ekkép össze egyesek ajándékaból«, az egyéb segély (37.) rovat alatt
s csak ~0,547 frt folyt be az ingatlanok, tökepénzek stb. jövedelméből
rendes bevételképen. Nem képtelen dolog-e ez? Hátha egyszer eszükbe jutna
strájkolni az ajándékozóknak, ugyan mit csinálnának az iskolák?

Továbbá: a mintakimutatás közli a 2. szám alatt Sopron sz. k. v.
gyülekezet iskolai adatait. Ebben meg például a 25. alatt iskola nem
javíttatott s a kiadásban javításra (41.) mégis kiad 214 frtot. Kőszeg'
sem javított, mégis elköltött javításra 60 frtot stb. Máshol, a hol is kol a
épül t, ott meg »egyebekre« (43) adnak ki tekintélyes összeg-eket, de
azért javításra is (41) elköltenek szép summákat, úgy hogy voltaképen soha
sem tudhat juk meg, hogy a kimutatott összegekből mennyi is kellett javításra,
mennyi az új iskolákra s mennyi egyéb. szükségletekre (tűzifára stb.)?

Folytathatnánk e tárgyat tovább is, mert volna anyag több is a
minta-statisztikaban. - Elővehetnénk aztán az 1. sz. tabellát, - ott is
akadna böngészni való nem kevés. De azt hiszem egyelőre kóstolóul elég
lesz, sőt tán sok is, mert megárt. - Ozélom ezuttal csak az volt, hogy
bebizonyítsam, mikép a mi II. sz. statiszt. táblázatunk s az el re vonat-
kozó utasítás, valamint a mintául szolgáló kimutatás absurd dolgokat tar-
talmaz; hogy ennélfogva iskolai statisztikánk - hogy többet ne mondjak
- megbizhatlan. ~ Ilyen alakban tehát kár azzal tovább vesződni, mert
elfecsérelt idő minden perez, mit reá fordítunk.

A kerületi népisk. bizottság föladata lenne első sorban, hogy gon-
doskodjék a táblák gyökeres reviziöjüról s egy világos utasításról, mely-
lyel azokat rovatonkint kommentálja. Majd azután, ha azt látjuk, hogy
táblázatunk jó, - szivesen, sőt örömmel fogunk dolgozni iskolai statisz-
tikánkon. - Dixi et salvavi animam meam 1 Farkas Mihály.
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A minta-tanítök.
Midön ezelőtt 14 évvel, 16 társammal, a soproni evang. tanító-

képző-intézetet elhagytam, egyik szeretett tanárunk azt mondta: "Ne
elégedjenek meg önök az eddig tanulta kkal, hanem tanuljanak folyton
tovább, mert csak úgy felelhetnek meg magasztos feladatuknak, ha
önképzésükről el nem felejtkeznek. "- "Látogassák meg még a vidé-
kükön lévő iskolákat, mert a legrosszabb iskolában is tanulhatnak vala-
mit, ha mást nem, azt, hogy mitől óvakodjanak." A sors eg'y kis kőz-
ségbe vetett. Nem minden aggodalom nélkül foglaltam el állásomat;
mert akkor mi nem hoztuk ám magunkkal a tananyagot s a tanmene-
tet, mert nekünk nem volt ám olyan gyakorló-ískolánk, mint a mílyen
most van, a tanító-képző mellett. Nekünk az életben kellett elsajátítani
azon gyakorlati ügyességet, melyet most magával vi.sz, a leendő tanító.
Nek'ünk tehát jóval nagyobb szükségünk volt arra, hogya fentebbi atyai
tanácsokat azonnal kővessük, mint a mai fiatal kezdő tanítóknak. Tehát
- ismerve még azon örök igazságot, hogya tanító mindig többet tud-
jon, mint a mennyit tanítani akar - nem csupán az évi tananyag
elsajátítására szoritkoztam, hanem az egyes tantárgyakat bővebb kiadás
szerint istanulmányoztam. Megkezdődött a: tanév, s én küzdtem a kez-
det nehézségei vel.,

Hogy meg tanuljam, mitöl óvakodjam munkám közben, elhatá-
roztam, hogy meglátogatom a legrosszabb hirű iskolát .vidékünkőu.
Egy szerdai délutárit szenteltem rá, Rövid cgy órai gyalogolás
után czélhoz értem. Vad lárma hangzott az iskolából, azt gon-
doltam nincs ott a tanító, benyitottam, Iátásornra csend lett, és az én
mintárn - mert még is ott volt - mint a vizbe esett, kapkodott maga
k őrűl, mert hát aludt előbb. Rögtön eszembe jutott ama molnár, a ki
szintén azonnal fe lebredt, ha a malom nem zakatolt. Nem fogadott va-
lami szivesen. Leültetett az asztalához, melyen a legnagyobb rendet-
lenségben hevertek a gyermekektől elszedett aprólékos tárgyak. Ké-
résemre az "Alkotmány tant" vette elő. Elkezdette az e,lső fiuval, a
többiek, ha a hadarás megszünt - segitettek hangosan. Ha valamelyik
fiu a sugás daczára sem boldogult, volt akkor ne mulass ! Visszaad-
hatlan jelzőkkel illette szegény gyermekeket, miközben a kezében
levő pálczával igyekezett a megrekedtet tovább segíteni.' Éppen egy
fiut dorgált kézzel foghatólag, a midön minden előzetes je lz és nélkül
berontott az iskolába egy helybeli atyafi, egyík kezével egy kétségbe
esett ábrázátu fiut vonszolt, a másikkal pedig egy füzet félét rázoga-
tott, és egyenesen a tanító elé állva, azt mondta: "Minek ád fel ennyit
ennek a gyermeknek, hiszen felnőttnek i.s elég volna megtanul ni ;
nem mert eljönni az ískolába, mert azt mondta, kitekeri a nyakát
mest'ram, ha el nem tudja hiba nélkül mondani."

Az atyafit talán az én ott létem tartotta vissza a keményebb ki-
fakadástóI, de a tanítőn is erősen látszott a belső felíndulás. Az atyafi

•
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sz ó nélkül távozott. A fiu ott állt reszketve, mint az áldozatra szánt
bárány. A tanító helyére löködte szegényt s azután igy szólt hozzám:
.Fiatal barátom, még ő n e nyomoruságos pályának csak kezdetén van,
látja mily en tiszteletlenséggel kell találkozni még e helyen is az em-
bernek, inkább legyen Pesten utzasepr ö, mint tanító". Hogy mily
kedély hangulatban hagytam el ezután az iskolát, azt leirni nem tudom.
A tanítónak eljárása botrányosan rossz volt. A tankönyvbe, felmonda-
táskor, folyton belenézett, tehát nem birta még a tananyagot sem.
Fegyelemnek, figyelelemnek, hire sem volt. Szeretet helyett durván
bánt a gyermekekkel. Indulatosságával, mint később haJlottam, meg-
járta, mert egy gyermeken elkövetett sulyos testi sér tés miatt, igen
helyesen, állásától elmozdíttatott. Szóval megtanul tam, hogy milyen
tanító ne legyek.

* **
Oly kedély hangulatban voltam ezen látogatásom után néhány

napig, mint azok, kik már valamely kornoly munka kezdetén minden
reményüket elvesztik a siker iránt. Éreztem, hogya gyötrö lelkiizga-
tottság bénitólag hat munká.lkodásornra. Elhatároztam tehát, hogy meg-
nézem vidékünkön a tegjobb hirnévnek örvendő iskolát.

Tiszta októberi reggel volt - egy szerdán - mikor elindultam,
mégis, mivel mult látogatásom emlékeitől nem tudtam szabadulni,
mintha k ő dfátyol lal lettek volna körülöttem az egyes tárgyak bevonva.
Csendes volt és mégis mintha valami nesz huzódott volna a messzeség-
ben. Nem tudtam volna megmondani, gondolatim hol kalandoztak,
mídőn másfél órai gyalogolás után czélnál voltam. A csinos külsejü
iskola kellemes benyomást tett rám; egyenesen bementem. Egy meg-
nyerő kűlsejű, középkoru férfiu fogadott, a lehető legszivesebben.
"Isten hozta - mondá - nagyon szép, ha a fiatal tanítók, ismeretek
szerzése czéljából meglátogatnak minél több iskolát. Igen szivesen
közlöm önnel eljárásom módját, Ta lán föltűnt ő n előtt barátom, hogy
már 8 Óra előtt itt talált az iskolában. A mikor csak tehetem, mindig
előbb bejővő k, és pedig ezért, hogy ne legyen alkalmuk növendékeimnek
csintalankodásra, vagy holmi gyermeki hibák elkövetésére, a mi által igen
sok kellemetlenségtől mentem meg magamat. Most tartsunk az asztalomon
szernlét. Itt e füzetben van leirva a tanmenet; e másikba a tananyagból
az egyes leczkéket szoktam kidolgozva leirni. E naplóba, a végzett tan-
anyagot irom be hetenként. Ezek itt az irások, osztályonként külön el-
rakva, s itt ezek a felsőbb osztálynak fogalmazási gyakorlatai". - Miután
még sorra megmutatta a taneszközöket, a térképek kezelésére vonat-
kozólag ezt a megjegyzést tette: .Sokan tanítótársaim k őzül azon véle-
ményben vannak, hogy jobb, ha a térképek az iskola falán kifüggesztve
vannak folyton, mert igy sokkal több alkalmuk van a növendékeknek,
a tájékozásban magukat gyakoroln í. Én csak a tanítás alkalmával
veszem elő a térképet, egy részt azért, mert igy tovább tart, más részt
azért, mert azt tapasztaltarn, hogy nagyobb érdek lödéssel viseltetnek,
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iránta a gyermekek, s igy jobban megfigyelnek mindent, mintha mindig
előttük van." Most megkezdte a tanítást. Igazán lelki gyönyörüség
volt hallani, látni, a szakavatott tanítónak munk áját, oly könnyünek
látszott, hogy még egy laikus is azt mondta volna rá: hisz ezt én is
meg tudnám tenni. Mig egy osztálylyal foglalkozott, mindig gondja volt
arra, hogy a többi osztály szinte foglalkozzék - csendesen. A "Socra-
tesi" tan módot követte. Az egyszerü, tehát világos kérdésekre, a
gyermekek, határozott, biztos feleleteket adtak. Rá.vezetö kérdéseivel,
pompásan emlékelte ba a jövő penzumot. Szóval ezen osztatlan nép-
iskolában láttam gyakorlatilag érvényre emelve azon elméleti dolgokat,
melyeket, mint képezdei növendéknek, bő alkalmam volt annak idején
hallani. Javában folyt a tanítás, a midön halk kopogtatás után, egy
10-11 évesnek látszó fiu, édes anyjával jött be; köszöntés után igy
szólt az anyja: "Kedves tanító úr, reggel nővéremtől, a ki a szomszéd
faluban lakik, kocsit küldtek értem, hogy menjek el, valami fontos
családi ügy rniatt, Pistát kis hug'á nak .gondozása végett otthon fogtam,
de azt mondta, tanító úr nem szer e ti, ha engedelem nélkül elmaradnak
az iskolából; legyen szives tehát neki engedelmer adni." "Ha épen nem
lehet a dolgon más módon segíteni, maradjon otthon - mondá a ta-
nító." Elmentek. "Látja édes barátom, szólt most hozzám, az én mintám
- ha majd a kisdedóvók hazánkban is minden faluban felállíttatnak,
ilyen ok miatt nem mulaszthatnak az iskolás gyermekek. De vajjon
mikor lesz az meg? Egyébkint ennél világosabban nem tudtam volna
bebizonyítani ama fontos paedagogia elvnek igazságát, hogy a tan í t ó

sze res s e ~ öve n d é k e it, mint ezen véletlen k őrülmény által. Tudja,
hogy nem csak tanítanunk, hanem nevelnük is kell. Igazán nevelni
pedig csak a szeretettől áthatott tanító tud. A ma fiút nem a büntetéstől
való félelem sarkalta arra, hogy engedelmet kérjen, hanem az attól
való félelem, hogy elveszti iránta való szeretetemet. Ebből azt a jogos
következtetést vonom le, hogy növendékeim tisztelettel párosult sze-
retettel viseltetnek irántam". Egy negyedórai szűnet után 11 óráig
maradtak még a gyermekek az iskolában; előbb minden csoport meg-
kapta otthoni dolgozatát, azután a legnagyobb rendben keltesévei haza
mentek.

Alig zárult be az ajtó utánuk, megleptetésemre, nagyobb gyer-
mekek jöttek az iskolába. Ezek az ismétlő-iskolások - mond mintám.
Az ismétlő-iskolát szerdán é8 szombaton 11--1 óráig tartom. A vasár-
napi iskolának nem vagyok barátja, mert azt tapasztaltam, hogy az is-
métlősök rendetlenül jöttek, és még igen sokat mulasztottak is. Vagy
azt vetették okul, hogy nem végeztek reggeli dolgukkal ; vagy azt,
hogy nincsen ünneplő ruhájuk. Igy pedig nekem is van vasárnapom,
és még, a két délutánt is felhasználhatom egyéb dolgaimnak vég-
zésére. A tantárgyak ezek: 1. Vallás : káté, egyháztörténet. 2. Számtan,
mértarmal, 3. Magyar nemzet története. 4. Alkotmány tan. 5. Olvasás,
leginkább földrajzi, gazdaságtani és egészség tani olvasmányokat tár-
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gyalok. ti-szor s végül a szokattabb okiratok sz er k esztése, melyiknél nagy
gondot fordítok, a nyelvtani alakoknak gyakorlati uton való els;ijá-
títására. Október 1-től április 15-ig tartom az ismétlő-iskolát, mely idő
alatt 104 órával rendelkez.em: Egy tantárgyra esik 17 óra. Mert lelki
ismeretesen végzem a mindennapi iskolában dolgairpat, igen könnyen
átismétlem ezen idő alatt az egyes tartárgyakat ; s még mivel a gyer-
mekek már fejlettebbek, tágabb k őrben is mozoghatok velük. Nem
mulaszthatom el itt megjegyezni, hogy ugy a mindennapi, mint.az
ismétlő-iskolába soha készületlen be ne me njen a tanító". Ezután egy
"Számlát" tárgyalt. Felirta a fekete táblára, meghatároztatta, rni a
számla j miből áll a számla?

Ezután külőnféle iparosrnunk ákr ól önáJlólag készítettek a gyerme-
kek ott az iskolában számlát. Végül otthoni dolgozatul, a mit egy
füzetbe leirva tartoztakelhozni, újra feladott egyet.

A különféle leveleken kivül, a, nyugtát, számlát, kötelezvényt,
szerződést, bizonyítványt s még. a végrendeletet vette fel tantervébe.

Délután a testgyakorlatot mutatta be. A tágas udvartéren gyönyö-
rüség volt nézni a gyermekek testi űg yesség ét. Hát még azt, midőn
testgyakorlás után a különféle játékokat eljátszották. Lá ssa fiatal bará-
tom - mondá mintám - ha a kedély nevelését nem téveszti szem elől,
a minek egyik eszköze a játék, ugy sok, igen sok kellemes órát sz er ez-
het magának,

Nevezetes nap volt ez reám nézve, mert nemcsak hogy sokat ta-
nultam, hanem még kedvet, bizalmat is nyertem pályám iránt. Megkö-
szönve mintámnak irántam tanusított jó indulatát, . s rám nézve nagy
fontosságu utmutatásait, szivélyes bucsuvétel után elindultam hazafelé.
Fenyőfákból álló erdőn vitt keresztül utam. Mintha beszélgetni kezdtek
volna; mintha azt kérdezték volna tőlem: mi leszel? Önkéntelenül azt
mondtam hangosan: Ilyen tanító óhajtok lenni! Szij Lajos.

A kézügyességi oktatás Svédországban.*)
(Vége.)

Tekintsük az előrebocsátottak után a kézügyességi tanítást a gya-
korlati élet szempontjából.

Képzeljenek őnök valamely kézműves pályájára lépő ifjút. Mily
fogyatékos elő ismerettel lép mestere műhely ébe ; mily hosszu időbe és

fáradságba kerül, mig a hasznavehetőségét bebizonyítja! Mennyivel
többet tanulhatna az u. n. inasévek alatt, ha a mühelybe a fentebb
jelzett - képességeket magával vinné j mennyire javára válnék az az
iparnak általában, ha az e pályára lépők bizonyos positiv előismérettel,
gyakorlati ügyességgel kezdhetnék tanuló éveiket!

*) Szerző beszámolója tanulmányútjáröl, melyet a soproni kaszinóban előadott 1892.
november 27-én.
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A kézügyességi oktatás előnyei között talán az sem épen jelen-
téktelen, hogy általa az ifjuságban az iparos .pálya iránt nagyobb ked-
vet és hajlamot lehetne kelteni és ezáltal a szellemi proletárok számát
fokonként csökkentenők. Meg vagyok győződve, hogy önök egyetérte-
nek velem abban, miszerint a kézügyességi oktatás igen jól felhasznál-
ható volna bármely iparos pályára való előkészítésre s azért én erősen
hiszem, hogy épen az iparoskörökben, ha majd ezek időfolytán önnön
tapasztalatuk .révén ezen oktatás üdvös voltáról meggyőződnek, lesznek
a kézügyességi tanítás leglelkesebb támogatói, mint a hogy az a, kűl-
földön már sokfelé tapasztalható, hol az iparosmester első sorban azt
az ifjut keresi, a ki valamely kézügyességi iskola látogatásáról,
bizonyítványt tud felmutatni.

De tekintsük most a dolgot más oldalról! Vajjon az az ifjú, ki,
valamely szellemi munkával járó pályára készül, ki pl. tanulmányai
sikeres befejezése' után orvos, gal.dász, technikus stb. akar lenni: nem
vehetné-e felnőtt korában egyáltalá.ban hasznát, ha a gyermekkorban
ily k~zügyességi tanításban részesül? . Nem természetes dolog-e, hogy
-pl. az orvos, ki első operáczióit végzi, sokkal biztosabban kezeli esz-
közét, ha a nagy felelősséggel járó munkához kezeinek öntudatos biz-
tos .használatát a maga idején meg szekta. Avagy a technikai pályán
müködőnek mennyire gyorsíthatja és biztosíthatja a sikeres haladást,
ha a kézügyességi oktatás á ltal pályáján oly sokszorosan érvényesit-
hetö előismereteket nyert. Állítom, hog-y a kézüg yesség tanulása még
a tudósokat is megóvná attól a k őzrnondásos szögletességtől, eg yol-
daluság tól, ha a theoretikus studium mellett némi kis időt ennek is
szentelnének. I

és számolás, épen ugy a kéz-
emberre nézve szükséges és

Szóval: valamint az irás, olvasás
ügyesség- tanulása is minden állásbeli
előnyös.

Ezekután arra kérem önöket, kisérjeriek el engem Svédország
második nagyságu városába: Go the n bu r g b a. Gothenburg a Göta
folyónak a Kattegatba való torkolatánál fekszik és körülbelül három-

I szor annyi lakosa' van, mint Sopronnak. A város szabályos, egyenes,
széles utczáival, szép tereivel valósággal nagy város hatását kelti az
idegenben. Az utczák jórészét csatornák szelik át, melyeken több, mint
20 akkép épített hid vezet keresztül, hogy alattuk k isebb hajók átbo-
csáthatók és igy az árúk egészen a város beljesébe szállíthatók. A
várost nagykiterjedésű, szépen gondozott ligetek környezik,melyeknek
a k őr ősk őrül emelkedő granithegyek szolgálnak tern:észetes szegélyül
Gothenburg különben a szó igazi értelmében gyári- és kereskedő város
s mint ilyen első Svédországban. Jóllétről és folytonos előre haladásáról
tanúskodik már a városnak kü'lső képe is. Lakóit a közügy iránti lel-
kesedés és jótékonyczélokra való áldzatkészség jellemzi. Az iskolaügy
kifejlődött j lépten-nyomon tanintézerre találunk, ellenben a nálunk oly
gyakori vendéglök teljesen ismeretlenek,
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A népoktatásűgy, a mire előadásomban szorítkozni kivánok, telje-
sen a város kezében van.

A népiskolák két csoportra oszlanak: az elsőhöz tartozik a nép-
iskolai 1. II. osztály, 7-8 éves gyermekkel, a másodikhoz a IV-VII.
évfolyam. Ilyen osztály van Gothenburgban az 1891, évi hivatalos
értesítő szerint 284; ezenkivül van 23 felsőbb népiskola, 6 ismétlőiskola
összesen 313 osztálylyal. E 412 osztályt 12.732, 7-14 éves növendék
látogathatja, úgy, hogy átlag egy-egy osztályra 35-40 tanuló esik.
Egy osztályban a tanulók számának maximuma 50, mig a magáninté-
zetekben ritkán haladja meg a 20-at. Az osztályok számának megfele-
lőleg községi tanító van Gothenburgban 313; ezeknek több, mint két-
harmada tanítónő. Az I. és II. osztályban általában csak nők vannak
alkalmazva, ezenkivül tanít még a felsőbb osztályokban is 59 tanítónő,
12 kézimunka- és 1 tornatanítónö.

Kizárólag a kézügyesség tanítására alkalmaz a város 23 rendes
tanitót, kik csak slöjdtanítással foglalkoznak. A tanítók e nagy számá-
nak magyarázata abban rejlik, hogy Gothenburgban a slőjd-tanulás a
4. iskolai évtől kezd ve minden figyermekre nézve, valamint a női kézi-
munka tanulás a 2. iskolai évfolyamtóI kezdve minden lánygyermekre
nézve k őte lezö,

Hogy a női kézimunka tanításánál sokkal kevesebb nö alkal-
mazása szükséges, annak magyarázata az, hogy ezt tanítva egy taní-
tónő egyszerre egész osztályt foglalkoztathat, mig a kézügyesség
tanításánál a tanító az osztálynak csak felét taníthat ja egyszerre ered-
ménynyel.

A tanulők mindenik csoportja hetenként háromszor 2-2 órai, tehát
egy héten 6 órai rendszeres slőjdtanításban részesülnek részint fából, ré-
szint érczből dolgozva. A két munkanem kőzött való választás a tanuló
szabad tetszésére van bizva. Ezelőtt a cartonag e.munkákat is kultivál-
ták, az utóbbi években azonban ezt teljesen mellözve, hosszu évek
során szerzett tapasztalat alapjan, mint legjobbnak, legczélszerübbnek
bizonyult két munkanemnek, a fa- és ércz-slöjdnek müvelését karol-
ták fel.

Az órák beosztásánál az elv, hogy azok az elméleti órákkai vál-
takozzanak, de ha lehet, a rendes napi órák számának keretén belül.
Az 1891/92. tanévben ezen, a város által fentartott slöjdiskolákban
2660 fiú részesült kézügyességi oktatásban és pedig 604 kivételével
mindnyájan a famunkákban. Hogy ezenkivül magánintézetekben hány
gyermek nyert a kézügyességben oktatást" ezek számát nem sikerült
megállapítanom.

A svéd slőjdisk olák világos, szellős, nagy termek, gazdagon fel-
szerelve munka- és taneszközökkel. Valóságos :gyönyör a viruló ifjúsá-
got ilyen munkáhan látni. '

A munkához szükséges összes anyagot, még a női kézimunkákhoz
is a város ingyen szolgáltatja. Ennek fejében a készített tárgyaknak

, ,
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mintegy harmadrészét megtartja és elárusít ja, a tárgyak többi kéthar-
mada az elkészítő tulajdonát k épeaí. Az utóbbi időben ily módon kerek-
számban 3000 koronát - 2000 frt - vett be évenként. A tanmenet
úgy a fiú, mint a női slőjdisk olák számára a pádag og ia alapelvei sze-
rint tervszerűen meg van állapít va és ahhoz minden tanító alkalmaz-
kodni tartozik. A tanítók felett a felűgyeletet kűlő n slöjd-tanfelügyelő
gyakorolja.

Önként érthető, hogy az ily rendszeresen üzött slöjdtanítás a vá-
rosnak tetemes kiadásokat okoz. Az összeg, melyet Gothenburg éven-
ként e czélra áldoz, megközelíti a 40 ezer koronát - 27 ezer' frtot -;
ehhez az állam mintegy 4000 koronával járul.

, Sajnos, vázlatos ismertetésem, tekintettel a rendelkelzésemre álló
idő rövidségére, nem terjedhet ki azon többi város iskolaügyére is,
melyeket meglátogatni alkalmam volt, pedig a tapasztalt iskolai viszo-
nyok érdekesség tekintetében miben sem állnak a gothenburgiak
mögött. Ezek megismertetését kénytelen lévén mellőzni, t. hallgatóim
figyelmét azon kérdésre óhajtom terelni: honnan veszik a svédek azt a
sok időt, a mit a kézüg yesség tanítására fordítanak és. hogyan helye-
zik el a slöjdórákat a többi, kötelező népiskolai tárgyak órái k őzőtt'P
Erre nézve tundnunk kell, hogy, mint már fentebb is említém, a slőjd
órák beoszthatöle részben vagy teljesen a többi tárgyak heti óraszámá-
nak keretébe, és bár ezáltal egyik-másik elméleti tárgy heti óraszáma
redukálódott, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem történt az oktatás
sikerének rovására, mert a mennyivel a tanítónak kevesebb idő. áll
rendelkezésére, annyival gyorsítja a haladást a tanulóknak a tanítás-
ban való változatosság által megnövelt kedve és fogékonysága. Szóval
az összes tapasztalatok, a miket Svédországban a kézűgyességi tanítás-
sal fog-lalkozók e tanítás kapcsán gyűjtöttek, annak rendkivüli előnyös-
ség e mellett bizonyítanak. Különősen hangsulyozza minden tanító azt
a jótékony hatást, melyet az a növendékeknek nem csak a tanulásban
való előmenetelére, de külöriösen azok magukviseletére gyakorol. Szá-
mos tanulóval pl. a slöjdtanítás kedveltette meg az iskolát. Nem egy'
szer megtörtént, hogy iskolaköteles éveit betöltött fiu engedelmet kért
az iskola további látogathatására csak azért, hogy igy a slőjdtanítás-
ban azután is részt vehessen. S a mi különösen figyelemre mélró : a
sl őjdta nítással kapcsolatban álló iskolákban a növendékre nézve a leg-
sulyosabb bűntetés, ha öt a kézügyességi órákban való részvételtől egy
időre eltiltják.

Az is előfordult, hogy egyik-másik gyülekezet tanítóját ezen, az
egyszerű ember szemében is gyakorlati haszonnal járó foglalkozás és
tanítás miatt kezdte becsülni". Erről tanúskodik a k ővetkezö eset.

Egyik Svédországi falu tanítója, miután Náás-ben a kellő jártas-
ságot elsajátította, a slöjdtanítást gyülekezetében, illetőleg iskolájában
is meghonosította. Néhány évvel utóbb azon faluból való egyik egy-
szerű paraszt találkozik a náás-i slöjdtanítöképzö igazgatójával, Sala.
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mon Urral es megsz ólít ja : "Igen köszönjük, hogy tanítónkból ilyen hasz-
navehető embert csinált; mi azelőtt azt hittük, hogy ez az ember sem-
mire sem való, és most, mióta Náás-ben volt, egészen praktikus ember
lett belőle."

Mielőtt Gothenhurgot elhagynók, méltóztassanak velem egy-két
pillanatra egy magánintézetbe betekinteni. A várost környező park
kellő közepén emelkedő, előkelő külsejü, több emeletnyi magas, hatal-
mas épületbe lépünk. Előtte épen apró-cseprő gyermekek sétálnak
tanítónőjük társaságában. Az épület első emeleté'n 4-8 éves gyerme-
keket találunk a legelmésebb és legtanulságosabb foglalkozás mellett.
Bejelentetésünk után csakhamrr előttünk terem Rodhe Éva kisasszony,
az intézet tulajdonosa, egy egyszerü korosabb urnö, hófehér hajjal.

A rendkivül kedves, bizalomgerjesztő, szellemes arczot csak egyet-
len egyszer láttam, kellemes, rokonszenves hangját csak egyszer hallot-
tam, ,de azért jóságos arczának vonásai, valamint egyszerü szavai oly
m~lyen vésőd tek lelkembe, hogy valahányszor rágondolok, mindig ma-
gam előtt látom öt, amint kifogástalan németséggel, intézetének alap-
elveit és czélját fejtegette előttünk. Az intézetet önmaga alapította és
tartja fenn. Saját szorgalmából szerzett vagyonából emeltette és ren-
deztette be a legmagasabb igényeket is kielégitő módon a tekintélyes
épületet. Mi tette neki mindezt lehetővé? A k őzőnség: Azáltal, hogy
gyermekeit gondjaira bizta. Nevét Svédország legjobb pádag ogusai
nevei kőz ött emlegetik.

Ez intézet szervezetében a legnevezetesebb az, hogy benne már a
4 éves gyermeket is a kézügyesség különbőzö ágaira tanítják. Ne ne-
vessenek ezen! A mit állitok, az valóság! Megvallom, mielött az 'inté-
zetet láttam, róla ilyformán beszélni hallottam, magam is mosolyogtam,
ma azonban azt sajnálom, hogy nem határoztam el magamat már a
mult évben ez intézet meglátogatására.

Rodhe kisasszony a kéz ügyességi oktatás tananyagát önmaga ter-
vezte és rendezte, de azok rajzait kiadni nem hajlandó, mert fél attól•hogy a kőzőnség nem fogja .fel helyesen.

Mielőtt előadásornat bezárnárn, bátorkodom a m. t. közönség
figyelmét egy humánus intézményre irányítani, mint olyanra, malynek
szolgálatában a pádagog iai kézügyességi oktatás igen áldásos gyakor-
lati érvényre jutna.

Ez az intézmény a humanitás által létrehozott intézmények egyik
legjelentékenyebbike: az isk o 1á S' gye r me kek men ed é k hel ye.
Hogy messzebb ne menjünk. Bécsben már több ily menedékhely
árasztja a jótékonyság áldásait a serdülő gyermekek k őzőtt,

De miben áll tulajdonképen a menedékhely intézménye? Ismere-
tes dolog, hogy városunkban sok szűlö kénytelen levén a mindennapi
kenyér után látni, lakásának naphosszat tájára sem nézhet: vannak
családok, melyekben az, iskolás gyermek majd megfelelő' hely hiá nyá-
ban, majd más oknál fogva feladatait el nem készícheü. Ennek a ter-
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mészetes következménye, hogya gyermek vagy nagyon hiányosan el~
készített feladattal vagy teljesen a nélkül jön az iskolába. De ez még
nem is a legrosszabb, ami e viszonyokból származik. Sokkal hátrányo-
sabb, károsabb ennél az az erkölcsi romlás, az az elvadulás, elkorcso-
sodás, mely manapság az ifjuság között oly ijesztő mérvben növekszik.
De nem is lehet máskép. A serdülő gyermek számára az utcza az er-
kölcsi sülyedés fészke. Ezek hatásától a gyermeket megmenteni, neki
kötelessége teljesítésére módot és alkalmat nyujtani az iskolás gyer-
mekek menedékhelyének nemes feladata.

Ennek szervezete a következő: Az iskolai tanítás befejezése után
összegyül nek a menedékhelybe felvett növendékek némi szünet után,
mialatt a terem kisze llöz ik, valamely osztályban. Ott tejből, kenyérből
vagy gyümölcsből álló egyszerü ozsonnájuk elköltése után a felügyeletet
gyakorló tanító jelenlétében elkészítik házi feladataikat. Majd ennek
elvégeztével télen, és rossz időben nyáron is kézügyességgel foglal-
koznak. Nyáron sz ép időben sétálni, fürödni mennek, vagy a tanító
felügyelete mellett kőzős játékokat rendeznek. A megállapított órá-
ban azután kiki hazatér övéihez. Mint a tapasztalat mutatja, a kéz-
ügyesség tanítása kiváltképen az ily menedékhelyekben bizonyult
valóságos áldásnak és tette sikeressé annak nevelő hatását számtalan
esetben. .

Helyi viszonyainknál fogva az emlitett emberihez még egy speci
alis szempont is járul, mely hazánk e határszeli városában nemzetiségi
tekíntetben tagadhatatlanul nagy fontosságu. Köztudomásu, hogy váro-
sunkban az utóbbi év.ekben oktatási nyelvül el van rendelve a magyar,
a czélból, hogy ezt a tanuló, mire a népiskolai osztályokat bevégzi,
teljesen elsajátítsa. Ámde mit használ a legodaadóbb fáradozás is, ha a
növendék az iskolában naponként töltött 4-5 órán kivül a nap többi
részét ismét csak oly körben tölti, hol nemcsak, hogy a nyelvben szer-
zett ismeretet 'gyakorlatilag értékesíteni alkalma nem nyílik, de anémet
nyelv kizárólagos használata valósággal hátrányára van haladásának.
Igy jizután, mint mondani szokás, a mit az iskola épit azt a szülöi ház
lerontja.

A kézügyességi oktatás itt ismét csak kiváló szolgálatot tenne a
fentebb kimutatott elérhető eredményen kivül azáltal is, hogy a gyer-
mek a nap hosszabb részét tölthetné az iskola nevelői hatása alatt és
alkalma nyilnék arra, hogy az iskolában szerzett nyelvi ismereteit ját-
szi módon gyakorlatilag alkalmazni megtanulhassa.

Szóval, erkölcsi és hazafias czélokat igen könnyen lehetne a kéz-
ügyességi tanítás rendszeres alkalmazása mellett diadalra juttatni, mert
azt senki sem tagadhatja, hogy a munka, vagy pedig a séták- és játék-
k őzben a magyar nyelvnek használatával sokkal több és maradandóbb
siker biztosítható, mint órák hosszat tartó elméleti tanítások által. Nem
szabad figyelmen kivül hagyni azt a körülményt sem, hogy ily módon a
tanító sokkal töhbet jöhet növendékeivel közvetlen érintkezésbe, mint
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14694
14106
4823
4551

az iskola ban, hogy pedig ez a nevelési akczió hatását lényegesen
növeli, az kétségtelen. Pedig egy ily menedékhely létesítése és fen-
tartása nem is járna ol nagy költséggel. A szükséges helyiség megvan,
mindőssze tehát a munkát vezető és egyszers~ind a felügyeletet gya-
korló tanítónak honorálásáról volna szó, mert a czél elömozdítására
alkalmas tanerőkben nálunk már nem volna hiány. A hurná nus és haza-
fias szép eszme megvalósításnak tehát mi sem" áll egyéb utjában, mínt
a nem is igen oly nagy költségek fedezése; és ennek összeteremtésé-
ben nem hiszem, hogy városunk nemesen gondolkodó hölgyeinek és
urainak áldozatkézségére ne számíthatnánk. Vajha sikerült volna sze-
rény előadásommal a mélyen tisztelt közönség érdeklődését a nemes
ügy iránt felkeltenem és elérnem azt, hogy fl kérdés megoldásával a
jövőben az ügytől távolabb állók ís komolyan foglalkozzanak.

Rám nézve legnagyobb jutalomnak azt tekinteném, ha előadásom
meggyőzte volna m. t. hallgatóimat a kézügyességi oktatás fontosságáról.

Schranz Mihály.

A dunántúli agost; hitve evang. egyházkerületi nép-
iskolai bizottság évi jelentése 1892/3-ról.

Főt. és Mltságos Elnökség! Tekintetes egyházkerületi közgyülés! Évi
jelentésünket van szerencsénk tisztelettel betérjeszteni.

Tanköteles

1. Statistikai adatok.

gyermek 6-12 éves fiú
lány
fiú
lány

Összesen

13-15

Iskolába járt, helyben ej e 111 i be: fiú
, ".. lány

ism é t l ö b e fiú
lány

ele 111 ibe fiú
lány

ism éti ö b e fiú
lány

28
58
9

13
113

36810,vagyis

idegen

sek

fiú
lány

• mag á n int é z t b e fiú
lány

• köz é P tan o d á b a fiú
Az iskolába járók főösszege tehát összesen

96.4~.

polgáriba

38174
13840
13466
4096
4011
410
605
105

56

a tankótele-
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Iskolába nem járt fiú
" lány

181288 félnapot mulasztott
idegen vallásu iskolákba járt

916
448

36810 gyermek;
fiú 107!.
lány 854.

A 330 iskolában működött 423 tanító; 395 képesitett, 28 nem, 378 ren-
des, 45 segédtanító. Az egész kerületben csak egy iskola volt bérelt helyi;
ségben, csak 25 van rossz karban;

tanterem van .
tanítólak
faiskola . . .
testgyakorlo
fekete írótábla
fali olvasótábla
fali térkép
földgömb
természetrajzi eszköz
természettani eszköz
könyv az isk o I aik ö n y v t ára k ban
épült
javíttatott . . . .

Az iskola évi j é v ö del nl e:
Készpénzben .
terményekben

425
393
179
114
,644

6426
1130
298

4779
1323

19023 kötet,
5 iskola,

25

147168 [rt.
85652

Összesen: 232820 frt.
Mely összeg származik:

ing a t l a n vag y o nb ó 1, értéke
jövödelme:

t ö k e p é n z b ö 1 : összege:
Kamat ja:

768485 írt.
- 39726 •

72053 frt.
4206 "

21962 frt,
148 ,

13308 frt,
6901 "

168531 n

232820 frt.

tandijból
állami s e g é l y b ő l
k ö z s é g i "
egyházi "
egyébboi

főösszeg

Az iskola évi k iadá sa:
rendes tanító fizetésre
segéd
Javításra
tanszerekre
egyebekre

184205 frt
9023 w

13540 "
1442 "

22374

összesen 230584 frt.



It. Vallásoktatás más vallású tanintézetekben. jelentést
küldtek be: 1. ez u p pon Sándor kövágóörsi lelkész. Eszerint Var g a János
keszthelyi községi tanító tanította a vallást a k esz the 1 y i ele m i és p o l-
g á r i iskolában, úgy a f ö gy m na s ium ban. Tanulők száma: 27, heti óra-
szám 4. Fízetés 40 frt a várostól.

2. Lau cse k Jónás vadosfai lk. Eszerint Laucsek Jónás heti 1 órán át
10 növendéket részesített a vallásoktatásban Kap u vár ott az odavaló álla m i
pol g á r i fiú és 1e á nyi sk o 1 á ban, nekik az apostoli hitvallást tanítván. A
vizsga jun. 19-,én volt ..

3. Ho rv á t h Dezső veszprémi evang. lk. összesen 3 növendéke volt, 1
a fögymnasiumi, 1 a polgári, 1 az iparos iskolából. Heti 3 órán át tanította a
tízparancsolatot, a magyar reformáczió történetét és bibliai történetek et jó
eredménynyel. Díjazás fejenkínt 4-4 forint.

4.,Kemény Károly r.-komáromilk. Tanított a komáromi polgári
iskolában és al gy ma si um ban heti 2 órában. Az ele mi iskolában a val-
lástanítást a kántortanító végezte. Tanúlók ~záma 56. Lelkész a polgári isko-
lától 50 frt tiszleletdíjat huzott, a kántortanító fizetése 500 frt és lakás. Vizsga
jun. 18.án tartatott. '

5. B run ner János soproni lk. Tanított a soproni m. kir. állami fel s Ö
1e á nyi s kol á ban, heti két-két órán át három csoportban 60 növendéket,
úgy szinte a soproni kat o nat i s zt i leánynöveldében két csoportbani heti
két-két órában 7 leánykát. Tantárgy: bibliai tört" káté., hit- es erkölcstan.
Vizsga jun. 9.

6. Had IIagy Benedek hittanító Kismartonban. A kismartoni á II ami
polgári fiú és 1e á nyi s kol á ban 3 csoportban 9 tanulót a bibliai történe-
tekre, hit és erkölcstanra és keresztényegyháztörténetre oktatott. Vizsga jun. 18.

7. Kir á 1y Emma vallástanítónö Kismartonban. Tanított a kismartoni
k ö z ség i nép isk o 1á b an. Tantárgy: bibliai történet, egyháztörténet.
Vizsga jUI1. 18. '

8. Ter p 1 á n Jenö péterhegyei lk. Agya n a fa i á II ami iskolában ok-
tatott, heti 2 órában. Tananyag: bibliai történet, ref. történet. Tanulók száma:
113. Fizetés 50 frt. A közvizsga jun. 16-án volt.

9. G á n G s Jenö sz.sfehérvári lk. Tanított a pol g á r i, községi ipa r és
ele mi iskolában hetenkint 2-3 6rába~. Tanulók száma 29. Tanultak 'bibliai
történetet, kátét, hit és erkölcstant. Vizsga jun 16.

10. Fa d gy as Pál györi ele'mi iskolai igazgató. Tanított a györi állami
tan it ó n ö kép ezd ébe n és a vele egybe kötött gyak o ri ó iskolában.
Tanulók száma a képezdében 10, a gyakorló iskolában 6. 6raszám heti 1
óra; - tantárgy: bibl. történet és egyháztörténet, a képezdéberi: hit és erkölcs-
tan, a vallás tan anyag a, m ó ds z ere és tan ter v e. Évi fizetés 125 frt.
Vizsga jun. 6.

11. 1-Io r v á t h Sándor györi s. lelkész. Tanított heti 2 órában a györi
m. kir, á II a 111 i pol g á ri iskolában bibliai történetet és egyháztörténetet.
Tanulók száma 24. Tiszteletdíj 100 frt az állam pénztárából. Közvizsga jun.
17. - Tanított a györiS k II 1 t é t y-félevfinevelő intézetben heti 1 órán áto Tanu-
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lók száma 2. Tantárgy: erkölcsi elbeszélések és bibl. történet. Dijazas havon-
kint 2 frt az intézettulajdonostól. Közvizsga jun. 23. - Tanitott: a győri B á-
n ó c z y-féle leánynevelő intézetben, heti 1 órán áto Tanulók száma 3. Tan-
tárgy: . erkölcsi elbeszélések, egyháztörténet. Díjazás: havon kint 2 frt. az Inté-
zettulajdonostól. Közvizsga jun. 21.

12. Jes k ó Lajos, pécsi lk. Tanított a pécsi k ö z ség i népiskola, felső
pol g á r i iskola és reá lis k o l á b an heti 3 órán áto Tanúlók száma 111.
Tantárgy: bibl. történet, egyháztörténet, és káté. Díjazás a jobbmódúaktól 3
frt. Vizsga jun. iS-án.

13. Gy urá t z Ferencz pápai lk. Tanított és oktatott a pápai államilag
segélyezett polgári leányiskolában heti 2 órában. Tanulók száma összesen 17.
Tanultak : kátét, .bibl. történetet, szent énekeket, hittant, egyháztörténetet és
valtanokat. Fizetés 60 frt a várostól. Vizsga jun 17.

Ill. Me lod i á k. .A mult évi ker. gyűlés jkönyvének 79 pontja szerint
a choralkönyvben elő nem forduló, de mégis itt-ott használatban lévő ének-
dallamokat összeirták és beküldötték :

1. Vasi felső egyházmegyéből : Kukmér, Hidegket.
2. Zalai egyházmegyéből : Kapolcs, Leányfalu. Dörögd, Mencshely.
3. Győr városi gyülekezet.
4. Soproni alsó egyházmegyéből ; Ládony, Potyond, Nemeskér, Ni-Geresd-
5. Veszprémi egyházmegyéből : L. -Komárom, Cséhkut.
6. Fehérkornárom : 1 füzet névtelen.
7. Vasi közép egyházmégyéből: Domonkosfa, H.-Hodász, R.-Lak, Csánig,

U.-Ujfalu, Hegyfalu, Sárvár;' Körmend, Acsád.
:). Győri egyházmegyéből : 1 füzet.
9. Sopron városi gyülekezet jelenti, hogy náluk nincsen olyan ének,
10. Soproni f. egyházmegyéből : Locsmánd, Petőfalva, Kabold,
Tolnából: Siovidéki tankör.
Ugyanazon jkönyv határozata szerint a kerületi népiskolai bizottság a be-

gyült anyagot feldolgozás végett kiadta egy szükebbkörü bizottságnak, melybe
beválasztattak : Kap y Gyula elnöklete alatt S tet t ner Gyula, esperes, Pay er
Sándor lk, Alt d ö r fer Viktor soproni, Kir c h ner Elek győri karnagyok s
Pap p József képezdei tanár, mit~t zeneértők, tehát szakférfiak

IV. Sz é p irá si f ü zet e k. A mult évi kerületi gyülés (jk. 80.) utasitá-
sának megfelelőleg a kerületi népiskolai bizottság a szépirási füzetek dolgában
intézkedett. Albizottságot küldött ki a maga kebeléből. Igy a munka folya-
matban van. Ide vonatkozó javaslatunkat jövő évre beterjeszthetni gondoljuk.

V. Jut a lom díj ki o sz tás. A ker. népiskolai bizottság a kerületi gyü-
léstől nyert felhatalmazásnáI fogva ez idén 20 koronás jutalom díjban a csó thi,
b. m. sz o m ba the 1 y i és nag y gy im ó thi tanítók nejét részesítette, kik
nevezett gyülekezetekben az iskolás gyermekeket a női kézi munkában ez év-
ben is ingyen oktatták.

VI. K ö n y v bir á 1 a t. A kerületi népisk. bizottság a hozzá beküldött,
könyvet: "D e u ts c h e sLe seb u chI. f ü r die 3. U. 4-te KI ass e vat e r-
I an di sch e r La 11 ct ess ch u 1en" von G.Johalln Druisner rnegbírálván, anémet
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tannyelvű falusi iskolákban használatra melegen ajánlja. Megjegyzi megJ>,
hogya második kiadásban szerző a •magyar helyneveket" eredeti magyar
alakjukban irja és olvastassa.

VII. Sz á m adá s. A kerületi népiskolai bizottság évi jövődelme 195 f. 62 kr.
évi kiadása 124 ,,66 "
tőkéje .325 ,,65 "
hátralék . 83" 48 "

VIlI. 1 n d í t v á n y o k. A kerületi népiskolai bizottság a következő indit-
ványokat terjeszti be s ajánlja elfogadásra a főt. egyházkerülctnek:

Ismételten mondja ki a főt. egyházkerület, hogy az esperességek ta n-
ügy i biz o t s ágo kat szervezni kötelesek és hogy ezek az ö jegyzőköny-
veiket a ker. népisk. bizottságnak küldjék be. (lásd 1889 évi ker. gy. jk, 103.)

2. Utasitsa a kerület a más valIásu tanintézetekben működő hitoktatókat,
hogy a valIástanításnál kéz i k ö n y v ü 1 csak a kerület által el fog a do t t
tankönyveket hasznaljanak. és hogy a vall á sit á r gyak a t teljesen felölel-
jék, így az egy ház i éne k r e is nagy sulyt fektessenek, szövegre és dal-
Iam ra egyiránt.

3. Szerezzen magának a kerület tudomást arról, hogy az éne k ügy,
mint a prot. istentisztelet egyik alkatrésze a 'gyülekezetekben nincs-e el h a-
n y a g o 1va? a k á n tor tan í t ó k alkalmazkodnak-e a kezökbe adott c hor á l-
k ö n y v hez? Van-e az anyagyülekezetben or gon a? a leánygyülekezetben
legalább har mon ium? értenek-é, különösen az iskolás gyermekek a szép
Ö s s zh a n g z a tos é II ek lés hez? gyakorolják-e azt, kivált vasárnap délután
a kat ech i z á c z i ó kalkalmával? '

4. Hivja fel a kerület az egyházmegyék figyelmét arra, hogy tanítóik
a tan men e tet h étről-hétre előre dolgozzák fel.

5. Utasítsa a kerület a maga népiskoláit. hogy az úgynevezett "osztály-
anyakönyvet" (B. minta) beszerezzék. és hogy abba a gyermekek előrnentsé-
gét bejegyezzék.

Midőn így évi jelentésünket betérjeszteni szerencsénk van, kiváló tiszte-
lettel maradtunk a főt. és Mltságos Elnökségnek, a tek. közgyülésnek Lovász-
patonán, 1892. julius 14-én, alázatos szolgája a kerületi népiskolai bizottság
nevében: Bognár Endre

ker. népi sk biz. e. elnök.

Necrolog.
Wagner Endre.+)

(1821-'-:1892.)
Édes hazánk közoktatásügye az utolsó évtizedekben rohamos előmenetelt

tett, úgy, hogy a nyugoti áll am okkal, a. melyek közoktatásügye sokkal öregebb,
bátran kiállhatja a versenyt, sőt egyikét-másikát túl is szárnyalta. Ezen haladás
nagy munkába került és tán nem veszi senki ok nélküli öndicséretnek. ha a

*) Hogy csak most, ily későn hozzuk az elhunyt kartárs életrajzát, magyarázata az,
hogy szerző tárgyhalmaz miatt csak a legutóbbi gyülésen olvashatta azt fel, s így mi is csak
most kaphattuk meg. Szerk.
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munka, a siker jö részét magunknak - néptanítóknak - vindikáljuk : mert hi-
szen a hadi győzelem nemcsak a vezérkar helyes intézkedésétől, hanem a köz-
katonaság nagy tömegének maga viseletétől is függ. Lasanként kidölnek azonbali
sorainkból azon vitézek, a kik a régi, hibás nevelési rendszerben felnevelkedtek, de
a kik a riadó elhangzásakor, megértvén és követvén a kor szavát, a harczot az
egész vonalon a nép oktatás eddigi ellenségei és békói ellen megindították és
folytatták. Mert hiszen 'alig mulik el év, a melyben szerény körünk halottat nem
siratna; egymásután szálltak sirba Linde Henrik, Eifert Henrik, ez évben pedig
Wagner Endre.

Utóbbi emlékének legyenek jelen soraim ezentelve.
Wagner Endre, volt murgai tanító, született Tolna-Hidegkúton, 1821 márcz.

I-én, Wagner Jáno" és Ritter Borbálya jómódú polgár szülőktől. Már gyermek-
korában meglevén benne a még öreg napjaiban is bámulatba ejtő testi és lelki
eleven ség : szülei, gondos házi nevelés után, 1832-ben elvitték az akkoriban
még Sár Szt.- Lőrinczen levő esperességi algymnasiumba további kiképeztetése
végett. Szülei nem csalatkoztak reményükben, a reá költötte k nem voltak ki-
dobva: mindig a legjobb tanulők sorában találjuk őt. Már kis deák korában tehát
meg volt benne az ernyedetlen szorgalom, a mi későbbi éveit. is kitüntette, de
meg volt már ekkor is benne egy jó oldal, a melylyel kevés deák dicsekedhetik:
a takarékosság. a mely erény szinte el nem hagyta élte végeig. Sár-Szt. -Lőrinczen
1836-ban elhagyva az algymnasinmot ugyanaz év őszén Szarvasra ment tanulmá-
nyait folytatandó. És tanult is, jól is viselte magát, bizonyítványai mutatják leg-
jobban, mert olvashatjuk bennök: .profectus in literis: eminentia, in moribus :
primo".

A szarvasi főtanodát a VI· ik osztály kitünő elvégzése után 1838-ban el-
hagyván, a tanítói pályára lépett és még 1838 öszén Kéty községében mint
segéd alkalmaztatott. Itt 1840 ig maradt, mert ez évben Bonyhádra hívták ugyan-
oly minőségben a törekvf és szorgalmas ifjut. Bonyhádon is csak 2 évig műkö-
dött, miután 1842-ben a kis murgai leánygyülekezet megválasztá egyhangulag
rendes tanítójává, a hQI azután életének java részét töltötte. Családot is itt ala-
pított, nőül vevén Weitzel Erzsébetet," a község legtekintélyesebb családjának
sarjadékát, Boldog házas életüket az ég öt gyermekkel áldotta meg; a kik közül
azonban csak három érte meg a férfikort: János, F. Nána gyülekezetének' köz-
szeretetben álló lelkésze ; Frigyes, Uj- Verbasz községének általánosan tisztelt
orvosa és Anna, kedves kartársunk, Sohafer Mihály, kis tormási buzgó néptanító
neje, kit azonban a kérlelhetlen halál még ifju korában ragadott el övéi sorából,
egy árvát hagyván hátra. - Wagner éveken át a község jegyzői teendőit is
végezte és daczára a kettős hivatal nehézségeinek és terheinek mindegyikben az
illető .hatóságok teljes megelégedésére járt el. magának úgy a népnevelés. vala-
mint a közigazgatás terén is nagy, elvitázhatlan érdemeket szerézvén. A sors ő
reá is mér!e csapásait. Kedves leányát, mint már említérn. élte virágzó szakában
szólítá magához az élet és halál ura; szeretett neje, már régibb idők ótagyen-
gélkedvén, 1877 szeptember 22-én, hagyá őt el, örök nyugalomra térve; őmaga
a sors eme csapásai alatt összeroskadott, beteges lett, úgy, hogy kénytelenítve
volt folyton segédeket tartani. Még 8 évig maradt meg szekett viszonyai közt, .
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mig végre, engedve gyermekei kérésének 188f) őszén 43. évi tanítöskodás után
megvált hivatalától és községétől, sokak áldásától kisérve. A kormány 100 frt
évi nyugdíjban részesíté. - Ezentúl többnyire F. Nánán, János fia házánál, tar-
t6zk040tt állandóan, a hol szeretetteljes ápolásban részesült. A tavalyi influenza
őt is áldozatúl szemelte ki; pár napi gyengélkedés után elhunyt 1892 január
29-én, 71 évés korában. - Hült tetemeit, a melyek fölött Hammel Alajos,
kétyi lelkész, mondott- megható beszédet, nagyszámu gyászközönség jelenlétében
ugyanaz .évi február h6 1-én tettük örök nyugalomra. Sirhalmát szép, márvány-
b61 készült obeliszk díszíti, eme felirattal: "Wagner Endre volt murgai tanít6.
1821-1892. "

A kegyelet angyala őrködjék sírja felett; emlékezete maradjon állandóan
közöttünk l Gömbös Gyula.

Ern s t J á nos.
1863-1893.

Ismét egy kitünf tanítot veszített karunk. Ernst János született Kukmérban
1863 szept. 27-én, meghalt ugyanott 1893. jun. 29-én.

, Megboldogult pályatársunk s feledhetetlen barátunk 1880. évben végezte a
felső-Iövői tanítóképző-intézetben tanulmányait, mely után 3'/2 évig Nyitra-
megyében egy urodalomnál, mint nevelő s urodalnii tanít6 működött; ott léte
alatt buzg6sága és hazafisága miatt, a megyei tanfelügyelőnek, Libertinyinek, ked-
venczévé lőn.

Majd 11/2 évig Német-Szt.-Mihályon, bodogult Kileisz bátyánk mellett,
mint segéd működőtt s nagy tisztelet és szaretetben részesült hivei részéről.
Német.-Szt.-Mihályr61 1886-ban Radafalván (Vasmegyében) választották meg egy-
hangulag tanítóvá, mely határszéli községben az akkor alakult ev. gyülekezetnek ő
volt első tanít6ja; hol azon idő 6ta ernyedetlen szergalommal, párlát rítkít6 neve-
lői és tanít6i buzgalommal és szakértelemmel működött gyülekezetének s növén-
dékinek boldogításán; ,

Mélyen érzett hazaszeretetéből s alapos szakismeretéből kifoly6lag az alig
30 éves barátunktél méltán sok szépet és üdvöset vártunk, mely reményeinknek
csak egy részét birta megvalósítani a megboldogult nemes szív, a közben hiva-
tásának áldozata lett. Hogy hosszas sulyos betegségétől szabaduljon, élte utols 6
hónapját az édes szülői háznál töltötte, azt remélve, hogy a kellemes hegyi
levegő vagy meggy6gyítja, vagy sulyos fájdalmára enyhet szerez ; sajnos ezen
reményében csalódott, mert fél évi szenvedés után befejezte földi pályafutását.
Ugy saját végső óhaja, valamint kedves gyülekezetének kivánsága szerint Rada-
falván lőn eltemetve. '

A temetésre, mely jul, h6 2-án történt, oly nagyszámu gyászo16 közönség
sereglett össze a vidékről és a községből, felekezeti külömbség nélkül, minőre

. tán még Radafalván soha sem volt eset, Jelen volt 18 kartársa s barátja, kik
úgy a háznál, mint a sirnál karénekkel bucsuztak el' szeretett társukt61; hasonló-
kép cselekedett a községi dalkör, melynek a megboldogult 'elnöke volt. A rendet
a disz ben kivonult községi tüzolt6ság tartotta fenn, mely egyletnek ő .jegyzőj e,
majd tiszteletbeli tagja volt.
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A halotti beszédet Tomka K. körtvélyesi lelkész tartotta a nála szokásos
ékessz6lással, melyet kezdetben a hangos sírás és zokogás miatt alig lehetett
hallani. Val6ban alig volt oly egyén jelen a végtisztesség megadásáoál, kinek
szeméből a bánat és a részvét könye ne hullott volna. A befejező ima és ének
után' a koszorúkkal félig megtelt sirt b~hantolták. Legyen a drága elköltözöttnek
álma édes, emléke köztünk marad, mig - miként ő irá: - "A tul világi köz-
gyülésen ismét találkozunk".

Vajha a Mindenhat6 a bánatterhes özvegyet, kis árvajával, kik kenyérkere-
sőjüket veszítették el a megboldogultban, a j6 ápol6 édes anyját, kit annyi csa-
pás ért már, ki legszebb reményét, mélt6 büszkeségét temette el és a gyászol6
rokonokat kegyelmesen megsegélné, megvigasztalná !

Végül azt kivánom minden tanít6nak, hogy gyülekezetének szeretete ép úgy
környezze, mint a megboldogultat szerették hivei. Memoria.

A vallasügy a magyar országgyüléseken.
Ill.

Kűlőn ős bár, a viszonyokból magyarázható jelenség, hogy
az ellenreformáczi ó első hulláma Erdélyheu vetődött föl, a hol a protes-
tantismus uralma kétségtelen s az alkotmányos élet eleven volt. A
nemzeti fejedelmek, a kiknek lelkében az uralomvágy nem nyomta el a
hazafiság ot, tiszteletben tartották a törvényeket, a melyeknek megsér-
tése könnyen ledöntötte vagy legalább megingatta volna trónjukat. Az
anyaországban jóval borultabb .olt az ég a protestantismus és az al-
kotmányosság felett. Az uralkodók mint született kényurak jólétöket,
hatalmukat tekintették az egyetlen s legfőbb életczélnak; szemökben a
nemzet alkotmánya csak akadék volt nagyszabású terveik előtt; -
ha az eseményektől kényszerítve meghódoltak is időnként előtte s el-'

-isrnerték is érvényét, - ezen kicsikart nyilatkozatot bőven ellátták
mindenféle clausulák kal, hogy a törvények újabb megsértésére kibúvót
találjanak. Külőnben az igazság érdekében meg kelJ jeg yeznünk, hogy
ezen erkölcstelen ravaszkodás nem csupán a Habsburgok bűne volt;
megvolt az Európának valamennyi dinasztiájában, mely egyeduralomra
törekedett s a régi rendek féltékenységében akadályra talált. A Habs-
burgok spanyol és osztrák ága nem mutatta magát kegyetlenebbnek és
cselszővöbbne k, mint akár az angol Stuartok. a frariczia Bourbonok, a
bajor Wittelsbachok vagy a lengyel Wásák. Ök is hódoltak a kor
uralkodó divatának s bár gyülöletes szerep jutott nékik osztályrészül
a történelemben, közvetve használtak is j segítették eltüntetni a közép-
kori kultura és állam romemlékeit s mintegy elkészítették a talajt az
újkor modern intézményei számára.
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Az ellenreformáczió szárnyait Erdélyben a Báthoryak politikája
nővelee meg. A "nagy" István fejedelem s bátyja Kristóf tnég gondosan
őrizkedtek a katholikus egyház párt.olásától; megelégedtek a szabad
vallásgyakorlattal, egyenlő jog usá gg a l ; - érezték, hogy egyh~zuk
uralomra jutása legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik. De már az is
sokat tett, hogy az udvarban katholikus szellem uralkodott s ez egy
körülmény elég volt a clérus fe lbátori tásár a, mely mindig sérelemnek
tekintette más vallások elismerését. Az ifju Zsigmondot a jezsuitá k ra-
jongónak és türelmetlennek nevelték j laza mor áljuk felszabadította
minden cselsz ővésre és eröszakoskodásra, embertelen vérengzésre, ha
általuk a czélhoz közelebb jut. Megtanították arra, hogyan kell színle-
léssel hálóba keríteni az ellenszegülőket s csúszni-mászni a hatalma-
sabbak előtt. Világi nevelői, fötanácsosai, köztük Bocskay, egy fényes
jövő képét rajzolták szemei elé, ha lesz benne bátor-ság nagy czé.
lért nagy áldozatokat hozni: - felébresztették nagyravágyását, fokozták
uralomvágyát s táplálták szívósságát az önkényuralomért való k.űzde-
lemben. A juzsuita.párt már Zsigmond trónrajutásával megkezdte mü-
ködését j napról-napra merészebb lett s utóbb már erőszakhoz is folya-
modott. A rendek, kik a vallásfelekezet'ek békéjének megzavarásától
féltek, az 1588 iki enyedi országgyülésen kifakadtak a hatalmaskodó
jezsuitálc ellen j mivel a fejedelem pártolta őket, az országg yülés meg-
tagadta az adót s eredménytelenül oszlott el. .Még indulatosabb volt a
kitörés a medgyesi gyülésen, a hol a fejedelem s az ország gondol ko-
dásának ellentéte nyilt szakadássá vált, Zsigmond hüséggel ragaszkodott
nevelőihez és nehezére esett volna neki azon szép remények valósulá-
sáról lemondani, melyet hízelgő környezete, udvari személyzete szívébe
plántált. Daczosan utasította vissza az ország rendeinek követségét,
midön a jezsuiták szárnüzését kérte tőle. Az országgyülés új emlékirattal
felelt, melyben felsorolta visszaéléseiket. Érdekes irat ez, mert világot
vet arra, milyen fegyverekkel harczolt az ellenreformáczió s mily
hasznavehető térítők voltak a jezsuiták. "E szerzet az ország tudta nél-
kül hozatott az országba s ellenére annak, hogy Izabella királyné ko-
rában a kath. vallás minden szerzeteivel, rendeivel együtt kitiltatott.-
A jezsuiták épen nem tartották magukat illő határok k őzt. Tisztöket,
a nevelés határát túllépve, vallásukat erőszakkal terjeszték, utczán,
templomban, proczessiók által oly helyeken is, hol ez nekik meg volt
tiltva . Váradon elfoglalták a reformáltak templomát s a keresztnek
fegyveres kézzelkörülhordozása által csaknem nyilvános mozgalomra
adtak okot. Kozmáson rárohantak a papra, kikergették lakásából, k ő ny-
veit összetépték. A Székelyföldet, Vásárhely és Karánsebes környékét
bebarangolták, senkitől sem híva oda sem nevelés, sem vallásuk ter-
jesztése végett. - Egy 1556 iki törvény szerint a nekik adományozott
javak érvénytelenek és ők mégis nemcsak Monostort foglalták ej, hanem
Szentrnihá lykővét is a körüle fekvő falvakkal s a fiskusnak a váradi
kerületbe eső javait. Sőt Törökországba s a havasföldi tartományokba
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is berontottak, mi még nagy veszélyeknek lehet okozója. Példát vehe-
tünk a szomszéd népektől, mert a hová csak betették lábukat, mindenütt
veszély járt nyomukban. Példa a francziaországi háború, hol vérrokon
fejedelmeket ingereltek egymás ellen. A portugáli kir ály (Sebestyén
t 1851), kit a mórokkal kötött frigy felbontására bírtak s a ki ezért,
életével lakolt. Saját szemeinkkel láttuk, hogy, a jezsuiták nemcsak hi-
vatalból, hanern minden időben nagyságod kőr űl vannak j ha ellenök
szólunk, úgy tüntetik föl, mintha felségsértés volna j nagyságod szemé-
lyét tőlünk elfordítják s mi miattok nem vagyunk bátorságban. Rórná-
ban ,egy szónoklatban el is 'árulták szándékukat: nevelés czime alatt
meg akarnak fosztani gyermekeinktől s azzal mintegy hálóba keríteni.
Ilyen ellenünk intézett váruk a k olozsvári szeminárium, melynek tanu-
lóit már nyilvános tegyyerfogásra izgatták, valamint Krakóban kath.
növendékek kálvinista növendékekregyújtottak egy házat, Egy ízben,
midön a papság uralkodott Erdélyben, a birtokok jelentékeny része
egyházi bírtok lett j most is hasonló veszélytől tarthatunk, midőn az
ifjuságot magukhoz csalják, azoknak javait maguk számára megszerzjk
s az országot kimerítik, míg. mi két hatalmas fejedelem k őz é ékelve,
egyiket haddal, másikat ajándékkal vagyunk kénytelenek elfordítani,
mert egyikre sem leszünk képesek. Sokat elhallgatunk, mert nem tar-

, tozik ránk, hogyan vesznek 12 frtot olyan hívön, ki bőjti napon húst
'evett. Tekintélyes urak panaszkodnak vallásuk elnyomásáért; mi viszont
nem türhetjük, hogy külőn universitást képezzenek, mikor törvényeink
vannak, hogy töredék soha: csak az ország jelentékeny része lehet
universitás. A lelkiismeret szabadságának megsértéséért sem panasz-
kodhatnak. - Kérjük nagyságodat, mutassa ki jóindulatát kér elmünk
teljesítése által, hogy lelkiismeretünk rpegnyugodhassék. Az a rm
czélunk, hogy a lelkiismeret sértése nélkül védjük hazánk szabadságát
s fordítsa el a fenyegető veszélyeket."

Zsigmond ingadozott. A jezsuiták hallani sem akartak arról, hogy
a törvényalkotást megelőzve önként elhagyják az országot, ragaszkod-
tak birtokaikhoz s készültek védelmökre. A fejedelem végre azt igérte,
hogy Monostor kivételével minden jószágot elvesz tőlük, de e végső
szorultságban adott igéret a rendeknek nem volt elég s midön Zsigmond
még mindig habozott, a kormányzó figyelmeztette, ne daczoljon a ren-
dekkel, mert ezek könnyebben kapnak magoknak fejedelmet, mint ő
magának országot. A rendek kitartása végtére megtörte a nyakas Bá-
thoryt s beleegyezett az általánosan gyülölt szerzet száműzésébe. A val-
lásügyi törvény szigorú intézkedése, az országba tolakodó jezsuitákra
mért súlyos büntetés egyelőre hatalmas gátat emelt az ellenreformáczió
hömpölygö árja felé, d e , a fejedelem nagykorúnak nyílvánitása s beigta-
tá sa után a törvény illusor iussá lett, mert a jezsuiták, élükön a nagy
tekintélyü Carillo Alfonz, ismét beköltöztek Fehérvárra.

,Báthory Zsigmondot meglehetős romlott s visszataszitó alaknak
festik történetiróink s a köztudatban ís, mint 'egy vérengző zsarnok,
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jogtaposó fejedelem él. Az egykorúak naplóiban, a nyomukon járó tör-
ténetirók müveiben Báthory valóságos magyar Borgia Cézár s' a "bün-
nek e virtuózától" - mint Ranke nevezi - legfölebb abban kűlő nbő-
zik, hogy nem 'volt oly leleményes a büntények kigondolásában, a papok
véleményére so-kat adott s állhatatlansága lehetetlenné tette, hogy
verengzéseinek sikerét lássa. Macaulay Borgia Czézárról meg-jegyzi,
hogy sok tekintetben méltatlanul rágalmazott alakja a történelemnék,
a kinek bűnhődnie kellett ezer meg ezer, talán még bűnösebb k ortársa,
egész kora bűneiért s a kivel idő jártával a történetirásban ép úgy
mint a köztudatban a gonoszság eszményét alkotta meg a résztehajló s az
egyéni rokonérzés vagy idegenkedés után indulo emberi itélet. Ha-
sonló sors jutott osztályrészül Báthorynak is. A gondviselés olyan k or-
sza kba helyezte, a melynek szelleme, levegője mérgező volt j a melynek
szereplő férfiai az életben a jezsuita morál hoz alkalmazkodtak j k őrnye-
zete hízelgő, szolgálatra kész udvarjárókból állt, a kiknek egy mosoly
a fejedelmi ajkon többet ért, mint az ország. nyugalma, a nemzetek
békéje. Ezen tényezőknek lehet tulajdonítani sok b ot lását és bűnér, -
de életének több pillanata bízonyítja, hogy oly ág volt, mely nemes
törzsröl hajtott. Benne ébredt föl először a gondolat, hogy Erdélyt ki-
szakítsa a török ha talmi kőr éböl, a magyar nemzetet egyesítse kőz ős
dinasztia alatt s az ozmánt visszaszorítsa a Duna és Száva, vagy a /
Balkán gerincze mögé. Nem szégyenleni valók azon csaták, a melyeket
a törökkel vivott, dicsőséges a gyurgyevói diadal (1595) s nem rajta
múlt a mezőkeresztesi csatavesztés. De a győzelmet és dicsőséget nagy
áron vásárolta meg, népe szeret.etén j alattvalói megfélemJítve Báthory
Boldizsár, Keridy Sándor és Ifjú János gyászos végétől, híven követték
nagyszerü és kalandos vállalataiba, de szivök elhidegült iránta, rnidőn
a portával minden ok nélkül szakított, hazáját egy hosszú, nagy áldo-
zatokkal járó bizonytalan végü háborúba sodorta, az ellenzék vezéreit,
az általánosan tisztelt hazafiakat kivégeztette s az elégedetlenséget tö-
meges mészárlással némította el.

A fejedelem udvarába is behatolt az újkori absolutismus szelleme,
az úgynevezett Machia ve lli-fél e 'iskola, melynek bölcseletét a következő
században Hobbes irta meg. E szellem hazája Olaszország, melynek
apró herczegségeiben aránylag rövid idő alatt diadalra jutott. E félszeg
állam bölcseleti irány tulajdonképen a renaissancenak egy fattyuhajtása.
A renaissance nagy szellemi és erkölcsi forradalom volt, mely a közép-
kori tudományosság bálványát, Aristotelest ledöntve a köztisztelet oltá-
r ár ól , Plato philosophiájának százados mellözés után elégtételt adott.
Plato állameszménye pedig határozottan monarchik us ; eredetileg ugyan
a philosophusokaf ért í azon "aristoi'l alatt, a kikre az áJlamkormányzás
feladata vár, de mivel maga is érzi, hogy az élet az ilyen ideálisan
összerótt, az emberi természet sajátságaira nem tekintő kormányformát
minden pillanatban meghazudtolja, leg czélszer übbnek tartja az
egyeduralmat, feltéve, hogy az uralkodó egy mélyen érző és gondol-



kodó- philosophus lélek, egy hivatása érzetétől áthatott férfi. Az alatt-
valók nyugalmát, boldogságát szerinte csak a korlátlan, de a hatalmat
ésszerüen kezelő uralom biztosíthatja. Ebből vonta le az újkor~ absolu-
tismus azt az alapelvet, hogy "mindent a népért, de semmit a nép
által. 4 Machiavelli Pr inc i p e czimü müvében, mely száz-másfélszáz
évig az absolut uralmak codexéül szolgált s melyet korunkban is szent
borzalommal emlegetnek. a szabadság barátai, ezen új politikai rend-
szernek praktikus hasznú tételeit öntötte müvészi alakba s Florenczben
Medici Lorenzo adott először' példát alkalmazására. Természetes, hogy
az olasz arisztokrata családok kiválóbb tehetségü tagjaiban hatalmasan
lobogott az uralomvágy s mivel a csekély hatalmú, az európai politikai
viszonyok alakulásától, a pápai és császári politika rnér k öz ö terébe eső
olasz államocskák k isszerű, mondhatnánk lokális vállalatat nem elégi-
tették ki lángoló tettvágyukat, - nagyobb hatáskört kerestek s az
arisztokráczia és demokrata párt szakadatlanul tartó viszályait felhasz-
nálva mindig nagyobb tekintélyt és hatalmat szereztek, végre, ha a
körülmények kedveztek, uraivá lettek a köztársaságnak, fejedelmévé
egykori polgártársaiknak. A Mediciek példája ragadós volt s Felső-
Olaszországban nemsokára egyedül Velenczének, az Adriai tenger ki-
rályriöjének volt köztársasági, bár erős arisztokratikus szinezetü alkot-
mánya. Nem történt ez minden ellenállás nélkül; több városban sokáig
küzdött egymással a monarchikus és republikánus irány, de végre a
monarchia mindenütt győzedelmeskedett. A nép lassanként megbocsá-
totta kényurainak, hogy elrabolták szabadságát, mert b iztosították a
belső békét, any u gal m a s, kén y elm es éle tet. A renaissance
korának Olaszországa emlékeztetet Görögország azon időszakára Ca Kr.
e. 6. és 7. század), midőn az erejének tudatára ébredt nép tyrannusokat
emelt az olygarchák fölé, midőn Alkaios költőnek menekülnie kellett
Mithileriéhöl, Klisthenes uralkodott Sykionban, Polykrates Sarnos szig e-
tén, Peisistratos Athénben, Theagenes Megarában, Miltiades Chersone-
sosban és Aristagoras Miletos ban, A népjellem mind a görög, mind az
olasz államokban a kényurak érdekeit szolg álta, A renaissance kerbeli
olasz férfinak eszménye leginkább Jago alakjában testesült meg, e te-
hetséges, nagyratörő, a szinlelésben mester, cselszövő és kegyetlen ka-
tonában. Többnyire e fajtából valók voltak az olasz tyrannusok, a
kiknek jagói tulajdonságai megragadták a nép képzeletét, felköltötték
csodálatát s miután meghóditották, eszközül használták fel önző czél-
jaikra. A nagy államokban természetesen más nyomon. haladt ez a
politika. Az uralkodóknak kényelmetlen volt a középkori feudális tár-
sadalommal örökölt rendi alkotmány, mely a főnemesnek jogot adott
a fegyveres felkelésre, ha sérelmet szenvedett; mely a királyt csak
"primus inter pares+-szé tette. A hol tehetséges, erős akaratú királyok
ültek a trónon, mint Franczia- és Spanyolországban, a rendi alkotmányt
az állandó hadseregre támaszkodó fejedelmi önkénynek sikerűlt meg-
buktatnia, - s az arisztokraczia itt udvari arisztokracziává lett, mely



csak eg-yetlen erényt ismert, az önfeláldozó hűséget a dinasztia Iránt,
malynek szemében legsúlyosabb büntetés volt az udvarból való szám-
üzés. A hol a királyok g-yengék voltak ily nagy társadalmi és politikai
forradalom megvalósítására s a nemzet eleven jogtudata hatalmasan ellene
szegült minden absolutismusra irányuló törekvésnek, - e politika nem
érte ei czélját. Ez magyarázza meg azt a küiönös tüneményt, hogy Eur ópa
legtöbb államában a fejedelmi absolutismus sulyos igája volt a kőzvetítö a
középkori rendiség s a XIX. század egyenlőjoguságon ala puló alkotmá-
nyos élete között, míg A ngliában csaknem észrevétlenül változott át a
régi rendi alkotmány népképviseleten alapuló parlamenti kormányfor.
mává, Hazánkhan az alkotmányosság soha sem enyészett el tisztára, bár
időnként szünetelt s a szatmári béke után illusoriussá vált; modern alkot-
mányunk nem fejedelmi kegynek kősz őni létét, nem octrojált alkotmány,
hanem szerződésen alapszik s a nemzet maga alkalmazta 1848-ban a kor
követelményeihez.

Szükség es volt e kitérés, hogy megérthessük azon kor politikai
törekvéseit, melyben Báthory Zsigmond élt s melynek eszményei a
gyulafehérvári udvarban is lelkes harczosokra találtak. Erdély közélete,
hosszas vajudása a XVI. század végén igazolja Rankérrak azon tételét,
hogy a vallási érdekek rendszerint szövetkeznek a politikai érdekekkel
s az ellenreformáczió korába eső háboruk nagy részét ép oly joggal
mondhatjuk politikai, mint' vallásháborúnak. Az ellenreformácziónak: volt
politikai; államjogi elméléte is, mely különben a viszonyokhoz képest
időnként jelentékenyen módosuIt, Spanyolországban, Itáliában, a len-
gyelek kőzt, hol a dinasztia katholikus volt, a fejedelmi absolutismust,
a királyi hatalom ist eni eredetét hirdette, Angliában s a "Na-
varra " (IV. Henrik) országában az uralkodókkal <szemben a nép-
felség elvét hangsulyozta s nyiltan kimondta, hogy nemcsak szabad,
hanem egyenesen kötelesség az eretnek király ellen pártot ütni. Ehhez
képest a' protestantizmus is ho'l a szabadságot, hol a kir ályi hatalom
gyarapítását irt a zászlajára (p. o. Dániáhan s Francziaországban), de
általánosságban igaz az, hogy a, protestantismus a legtöbb országban a
szabadság' szövetségese volt. Erdélyben az' ellenreformáczió, mivel a
Báthory-ház a katholiczizmushoz ragaszkodott, az alkotmány ellen tört,
mert érezte, hogy az önkényuralom megalapítása egyértelmü a pápa
egyházának diadalával. A protestantismusnak viszont élet érdeke volt
az, hogy az alkotmányt, uralmának legfőbb biztositékát ,sé~tetlenül
őrizze meg a következő nemzedék számára. Báthory udvara hasonló
volt az olasz herczegi udvarokhoz ; a müvészet otthonra talált nála, de
az erk őlcsi 'elfajulás is. Maga a fejedelem meglepő hüséggel utánozta a
ravaszságban és kegyetlenségben olasz mintáit, - de az egyenes lelkü
és szabadságszerető magyart nem bűvőlték meg, hanem inkább elide-
genítették és megdöbbentették azon jagói erények, melyek Zsigmond-
ban meg voltak s olasz földön, a közcsodálat tárgyai lettek volna.
Midön aláirta a jezsuiták száműzéséröl szóló törvényt, már kitalálta :a



módját, hog yan csalhatna meg a győzelme tudatában gyanutalatl pro-
testáns pártot. Két évvel utóbb már a fejedelem ismét a jezsuiták hatása
alatt állt; tanácsukra szakított a törökkel, végeztette ki az ellenzék
vezéreit s csatlakozott Rudolfhoz, a ki H, Fülöp nevelése volt. Tagad-
hatatlan, hogya fejedelem polilikájában volt valami vonzó elem; a hi-
tetlen török ellen a keresztyén hatalmak szövetségére támaszkodott s
ez megfelelt a Hunyadiak kora hagyományainak; in ultima analysi az
ország felszabadítása, egyesítése volt poliji kájának vég czélja. A protes-
táns pártot némileg kedvezőtlen sz ínben tüntette fel az, hogya török
szövetség mellett harczolt. Báthory Zsigmond elszakadása volt az első
kisérlet az ozmán hatalom meg tőrésér e, - de a következmények meg-
mutatták, hogy erre még nem elég gyenge a porta s a nemzetben még
nem elég erős az egység vágya. A protestáns párt álláspontjának he-
lyességét a háború vége fényesen igazolta. A fejedelem maga is meg-
győződött, hogy "erején fölül mert" s csalódva vonult vissza a politikai
életből Oppelnbe, országát pedig Rudolfnak adta áto De még lemondása
előtt visszahelyezte kedvelt pátereit régi birtokaikba s 1598-ban vissza
áliította a gyulafehérvári püspökséget. Az ellenreformáczió munkájá-
erősebb és gyakorlottabb kezek vették át, 1198-1604-ig terjedő időt
szak 'volt ~rdély történelmének leggyászosabb kora, mert mínd a poli-
tikai, mind a vallásszabadságot kiméletlenül üldözte a hatalom. De e
korszak eseményei az anyaország viszonyaival függnek össze s ezeket a
következő czikkben tárgyaljuk. Kovács Sándor.

Gondolatok.
Csak az nevezhető a haland6k közül szerencsésnek, ki az elért szerencsét -

nem a szerencsének köszönheti. Rosenberg Henriette.

Az eszes embernek ép úgy szükséges asz ell e m i táplálék, mint az éhe-
zőnek az anyagi. R. H.

Nincs, a mi' az erkölcsi világban sikert ne arathatna, csak hozzuk magunk-
kal a kellő • akaratot ". Humbold Vilmos.

Mindennek van m6dja s j6 tudni a határt.
Melyen innen és túl akármi is megárt. Horatúts.

Nem ér a tükör semmit, ha későn néz bele az ember.
Min dig hazudni nehezebb, mint min dig igazat mondani.

, Leg neh eze b b kötelességed legyen ~lőtted a legsze~tebb. Laoater.

Asz er en c s ébe n tudj megállni és a szerencsétlenségben kitartani.
Lessing.

Kinek szive jóra bátor s nem hamis,
akarna is.

tenni rosszat nem tud, még ha
Vajda János.
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A szegénység az egyedüli teher, mely annál sulyosabbá válik, minél nagyobb

körre nehezedik. Jean Paul.

A lélek ereje a kar a t, akarat következménye telj e s í t é s.
,

Kölcsey.

Ne számítsunk annak szivére, j6ságára, a ki otthonát nem szereti.
B. Bajza Lenke.

Ellenállhatlan varázs van abban, ha mások lelkében a magunkéval talál-
kozunk. Jósika Miklós.

Az ember soha se lehet fáradt az élettől, csak saját magát6l.
Az ember nem lehet szellemes, ha csak azok, a kik környezik, szintén nem

azok: Carmen Sylva.

Ha valaki hazája boldogságáért esedezik, s a kapunál kizárják, jelenjen meg
az ablaknál, - ha azon kidobják: toppanjon be a kályhánál.

Széchenyi István.

A dialectus előtt a világ egy fog a lom, a szépészre nézve kép,' az áb-
rándos előtt álom, a búvárra nézve val 6 s á g. Buchmer«

Ugy élvezd a jelent, hogy a jövőt ne koczkáztasd.

Ki az értelmet szolgálja, megelőzi a kényszerüséget.

Seneca.

Herder.

Annak" mit sokan igaznak tartanak, oly következményei lehetnek, mintha
csakugyan igaz volna. Eötvös.

A bölcseségnek nincs közelebb rokona, az igazságnál. Plátó.
Az emberek véleményét könnyebben ismered meg tetteikből, mint sza-

vaikb61. Descartes.

A szellemi kincseket ne gyűjtsd szived rovására. Ludvig Ottó.

Csak az val6ban szegény, kinél sze IIe III és erő egyaránt hiányzanak.
Bensei Stemasi.

Sok ember hiszi, hogy amit tapasztalt, ázt érti is.

Bár mint igyekezzék, erején felüli dolgokra senki se képes.

Goethe.

Homer.
B.

A szabadban.
- A való fantáziája. -

Rajongok a' természetért sannak szinpompában ragyogó gyerme-
keiért: az illatozó mezei virágokért.

Forró juliusi nap délután egy százados tölgy árnyában ültem az
erd'ő tisztásán, k ifáradva a ~ező virágainak szemlélésében, mel y ek nek
illata kábítólag hatott egész idegzetemre.
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A tölgy egyik zöldellő lombján bús, gerle turbékolt, várva a pirját;
a rnélabús hangok úgyegybeillettek kedély hangulatommal, hogy szi nte
rosszúl esett, mikor a búsuló párja megérkezett s a bús hangokat, az
örömet kifejező nevetés váltotta fel, melyet a természet madarai
k őzűl egyik sem tud úgy jelezni, mint a gerlicze.

A boldog pár á dobogó kis szivek boldogságát jelentő csók ot vál-
tott, együtt nevettek egy pár percz ig, aztán együtt etették meg a
kis .fészek pelyhező magzatait ; úgy elnéztem őket s sz inte irigyeltem
a boldogságot tőlük, pedig ily boldgok vagyunk mi is otthon k is
családi körünkben, mint ez a gerlepár. Boldogok s mégis oly nehéz
k ö nyomja az én szivemet, oly súlyosan nehezedik valami kimond-
hatatlan lelkemre, hogy szeretnék tőle mind en áron menekülni, de nem
tudok.

Egyszerre észrevett' engem a fa tövében, s megszólitott: - mit
merengsz egyedül s mért szegzed tekintetedet oly merő en az előtted
elvonuló semmiségbe?

- Gondolkozom, - volt rövid feleletem, azt hivén, hogy a gerle
megérti, hogy nincs szándékom társalgásba merülni vele,

Tévedrem. Az erdők szeride gyermeke nem vett tudomást elutasító
rövid válaszornról, hanem tovább beszélt: Tudom, hogy gondolkozol
sőt azt is tudom, mint mindjárt meggyőzlek róla, azt is tudom,hogy
miről gondolkozol; pedig kár gondolkoznod, mert a gondolat nem elég
ott, a hol tenni kell, s egy ember nem tehet ott semmit, a hol 25 ezer
ember válvetett munkája vezethet csak eredményre; tudom jól, hogya
falu tanítója vagy, ismerlek rég, hisz sokszor pihensz itt fészkünknek
védelmet nyujtó tölgyfánk tövénél, s mindannyiszor azon gondolkozom,
miért kell annyit türnie a népnevelés szent üoyéért buzgólkodó apos-
tolo'knak, - a tanítóknak, mért kicsinyli az emberi társadalom a nemzet
jövő támaszait nevelő 2~ ezer tanítot, s mért talál mindenfelé süket
fülekre a tanítóság jogos panasza s méltányos kövételése?

A füleimbe hangzott szavak meg rázkódta tták egész valórnat , az
igénytelen tollazatú, de mélyen érző madár nemesuk eltalálta, hanem
szavakba önté gondolataimat s önkéntelen intéztern hozzá e kérdést: -
honnét tudod, hogy gondolataim tárgya az, mit elmondottál ?

- Lelkedbe látok, - volt kérdésemre a felelet, s a nélkül, hogy
szünetet tartott volna a gerle, tovább folytatá: Otthon boldog családi
körben élsz, szer etö nö, szer etett gyermekek vesznek k őrül s lelked
mégis súly nyomja, szived mégis fáj, mert őnn.a g ad és kartársaid nem
találtok méltánylást a társadalomban. ,

Igaza volt szószerint; csak most tudtam magam is, mi fáj szivem-
nek, mi nyomja lelkemet, csak most, midőn azt kifejezve tárta' föl e lö t-
tem a gerle, rnost tudtam, hogyatanítóság ügye az, mi boldogságomra
oly zavarólag hat. S mély sóhaj kelt ki keblemből.

A szürke tollú. madár megértette a sóhajt s vigasztalni k ezdett :
de ,- mondá, - ne essél kétségbe, m ncs oly rossz, mi jóra nem
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foldúlhat. nincs oly nehézség, melyet az erős tetterő leküzdeni nem
képes, nincs oly akadály, melyet a férfias és szilárd kitartás el nem
hár itana útatokból, s nincs oly törekvés, mely diadalmas eredményhez
nem jutna, ha az egyesült erő kűzd azért; hallgass reám, fogadd meg
tanácsomat, k őz ő ld azt k artársaiddal, álljon össze a ~5 ezer tanító, s
követve azt, egyesült erővel küzdve, ki fogjátok vivni a diadalt s tietek
lesz a jövő, kárpótlásául a mult szenvedéseinek, hallgass reám s köves-
sétek tanácsomat.

a beszélót s iskolai gyermek figyel-
egyetIen . egy hangot sem ejt ve el

- Hallgatlak, - biztosítám
mével kisértem minden szavát,
abból.

- Az tagadhatatlan, - kezdé tanácsadását az engem egyik ámu-
latból a másikba ejtő filosofus madár, - tagadhatatlan, hogy a mig az
egyesült erő a lehetetlennek lát szó eszméket is eredményhez tudja jut-
tatni addig a szétforgácsolt erő a már létező eredményeket is tönkre
teszi, s e tapasztalatból indulva ki, tanácsom az, hogya tanítóságnak,
ha eredményhez akar jutni, össze kell tartania s vállat a' vállhoz téve
kell küzdeni igazaiért, jogos követelményeiért ; de a küzdelem csak
akkor vezethet eredményhez, ha anna helyesen megválasztott eszközei
vannak. Ez eszközök következők: mindenekelőtt tömörűlni kell a tanítóság-
nak, le kell vetkőznie az egyéni ambicziőt, mely válaszfalat képez a
tanító és tanító köz ött s fölébe akarja emelni a székesfö eárosit a vidé-
kinek, a városit a falusinak. az igazgató- vagy vezérranít ót az osztály-
tanítónak, az á lla mit a felekezetinek ; a tanítóságnak egy tömör falánx-
nak kell lennie, amely behatolhat oda, d hová be kell hatolnia, s a
melynek sorait szét nem verheti sem hatalom, sem ellenszenv, sem tár-
sadalmi kicsinylés. A tömörített falánxnak fel kell emelnie szavát és
pedig nyilt homlok kal, az öntudat adta bátorsággal s követelnie kell a
megélhetéshez szükséges fizetési minimumot, követelnie kell a tanítói szolgálati
progmatikát, s követelnie kell a szakszerű járásköri felügyelet gyakorlrisát; s e
három egység követelésének érvényesítéséhez szükséges az az eszköz,
melyet eddig ti tanítók egészen figyelmen kivül hagytok. Meg kell
ugyanis a tanítóságnak tudnia, kik azok az országos képviselők, a kik
a tanítóság igazi barátai s ezek körül kell cso por tosulnia, ezeknek
meg-választatását kell egész erkölcsi erejével támogatni s ez az erköl-
csi erő messze kiható, hisz 25 ezer értelmes embernek erkölcsi ereje
ez; törekednie kell a tanítóságnak, hogya saját kebeléből minél több
szakférfi kerüljön a törvényhozó testületbe, mert csak az tud kellően
védeni valamely ügyet, a ki azt ismeri, a ki azt átérzi; nem szabad
v\ssz.at'l.adn\a tanltó~á%nak a s1.e\\eml munka me\\eU. még az anyagi

áldozatoktóI sem, hisz csak pár fillért kell áldoznia minden tanítónak S

a 25 ezer pár fillér nagy dolgokra elég lesz, hisz a tenger maga is csak
cseppekből áll. Terjesztenie kell a tanítóságnak az eszmét, hogy miként
a ,;pap is az oltárról él" a tanítónak is hivatása után kell megélnie és
pedig- a: társadalom által tőle megkövetelt módon s ha ezt a társadalom
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lehetövé nem teszi, oda kell hatnia a tauítóság nak, hogy a jövő nemze-
déke e hálátlan s még csak a megélhetést sem biztosító pályától
távol maradjon, mert csak akkor fog a tanítóság értéke valóban méltá-

nyoltatni, h~ hiányát fogja érezni a társadalom a tanitóságnak. De hozzá-
teszem: ez legyen küzdelmeteknek a legutolsó fegyvere s csak akkor
vegyérek kezetekbe, a mikor a kényszerhelyzet fog arra utalni, a mitől
jó szellemetek meg fog őrizni, ha előbb elmondott tanácsaimat pontosan
teljesíteni fogjátok.

Elhallgatott. E perczben érkezett meg agerlemama s a viszont-
látás édes örömei k őzőtt turbékoltak együtt, nevettek együtt s étették
meg felébredt pelyhes kicsinyeiket, én pedig felállottam, széttekintettem ,
a nap sugarai már rég eltüntek a hegyek között s az alkony szürkü-
lete elzárta szemeim elől a látóhatárt; megindultam hazafelé, egész úton
gondolkozva a hallottak felett 5 lelkem megkönnyebbült, midőn szeretö
enyéim' kőz é léptem. .

Azóta minden perczben hallom a gerlepár turbékolását, minden
perczben hallom az adott jó tanácsot s minél tovább hallgatom, minél
többször hallom, annál inkább meggyőződöm azok helyességéről, csupán
azzal nem vagyok tisztában, hogy valóban a gerle szájából hallottam.e,
vagy lelkem sugalma által felvert fantáziám hangjai voltak-e a szavak;
azt azonban bizton tudom, hogy akár a madár mondta el, akár képze-
letem, de mind enesetre a való lett elmondva s így mondtam én is el
a kartársaimnak, ha rege alakunak látszik is az" így mondám el nekik:
~A való fantáziáját." Erős Szilárd.

Hajdan és most.
Ejnye-ejnye Pál barátom,
Mikor Pali volt még kend,
Úgy tudom, hogyakkortájban
Kelmed dolga jobban ment.

Üldözé a pillangókat,
Hegyen-völgyön, bokron át,
És mint ,örült, ha egy lepke
Gazdagítá hálóját.

Nehéz most a kelmed sorsa,
S kend az oka, senki más,
Tudhatná azt, hogy mi ként jár,
Aki másnak vermet ás,

Üldözé a pillangókat,
Hajdanában mást se tett;
S ime, most egy hamis sxe mű
Szép pillangó rabja lett. Markóczi Imre.
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A XXX. német tanítegyülés Leipzig városában.*)
,A körnek két tagja, a ki egyuttal előadó is lett volna, mai tár-

gyalásainkban nem vehet részt. Hogy az elmaradó értekezések tárgya-
lásainkban kellemetlen rést ne üthessenek, az utolsó pillanatban arra
vállalkoztam, hogy a ném'et tanítóknak' most pünkösdkor tartott általá-
nos gyülésükről közöljek egyet-mást. A leipzigi helyi bizottság szives-
ségéből birtokába' jutottam azon hivatalos közlönynek, a melya gy ülés
alkalmából "Offizielle Festzeitung r czíme alatt négy számban megjelent.
S az a gy ülésről olyan hü és ki mer ít ö tudósítást k őz ő l, hogy az olvasó
majdnem azt hihetné, hogya tárgyalásokban részt vett.

Örvendetes tény, hogy a leipzigi gyülés alkalmával a németországi
tanítók szövetkezete és az általános német tanítói gyűlés egybeolvadtak.
Ennek a körülménynek köszönhető, hogya résztvevők száma 4725-re
errrelked ett. Valóban impozáns szám! Ha ezek beszélnek s ha ezek
hoznak határozatot, kell, hogy az nyomjan a latban.

Szászország közoktatási minisztere, Seidewitz, a gyülésen szint én
jelen volt és az egybegyült tanítókat szívélyesen üdvözölte. Megemlé-
kezett azon tényről, hogy Szászország 1580 óta a tanügyet folytonosan
különös gondjának tárg'y ává tette. Legújabban is a szász törvényhozás
a tanírói fizetéseket felemelte és a szakszerű tanfelügyeletet létesítette.

I Leipzig városának főpolgármestere, dr. Georgi, szintén üdvözli a
tanítókat. Hasonlóképen Walter városi tanácsos és Germer, a leipaigi
tanító-egyesület elnöke. Végül dr. 'Criegern az egyház nevében üdvözölte
a tanítókat, különösen hangsulyozván azt a jó egyetértést, mely Leipz ig
város~ban tanítók es lelkészek közt létezik. Óhajtja, hogy az egyház
és iskola kőz ős műkődése az Isten országának és a hazának javára
váljék ,s hogy, a tárgyalásokon az Isten áldása legyen!

A közgyülésen következő tételeket tárgyalták: 1. A II é pi s k 0-

.1 á II a k jelentősége. Előadó: dr. Sachse, leipzigi igazgató. 2.A
sza k sze rű tan fel ü gye 1 e t kér d é se. Előadó dr. Bartels, gerai
igazgató. 3. A k ö z ő s iskola a jövő i'sk~lája. Előadó: Scherer
wormsJi tanfelügyelő. 4. Az önkéntes önképzésre irányuló t ő-

r e k v é sek é s a z o k nak a tan í t ó k á 1tal i elő m o z d j tás a. El ő-
adó: Rickerr, nyugalmazott igazgató. 5. Ann a k a h éz a g II a k a k i-
t.ő 1 t é se, a ni el y a z isk o 1a i ta n ul mán y o k b e fej e ~é se é s a
kat o na sor (1 z ft s k ő z t van, k ülö n ő s.e nat o v á b b k é.p z Ő isk o 1 a
v i s z o n ya a,z iskolához é s az élethez. Előadó: Pache iskolai
igazgató.

*) FeloÍvastatott, a vasmegyei tanít6testüleLfelsö-eöri járáskör,ének f;eJsö-Lövőn 1893. május
hö 31-én tartott ülésében.
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Az első előadás: A nép isk o 1á nak jel e n t ő ség e. Gondolat-
menete a kővet kezö : A népiskolát csak legújabban tekintik a közélet
tényezőjének. De még nem méltányoljá k kellőképen, mert korábbi idők
nézetei befolyásolják gyakran a véleményeket. Jelenleg sokan tulságos
sokat várnak a népiskolától. mások meg kicsinyelve mondják az elemi
iskola munkáját gépiesnek, mely csak az irás, olvasás és számolás ta-
nítására szorítkozik .. Pedig a tanítás és nevelés a fejlődő emberrel, az
Isten ·képére alkotott szellemes lénynyel foglalkozik. S itt titkok és ta-
lányok volnának kutatandók, mint semmi más tudomány fontosabbak-
k al nem rendelkezik. Az új kor rendkivüli tudományos haladása az
iskolában is értékesítendő. Hogy, mik ént történjék ez helyesen, az még
megállapítandó. Addig, míg az megtörténik, az összes tanítás, erkölcsi
és szellemi tekintetben a tanító személyén alapszik. A tanító saját szel-
lemi lényét fejletlen lényekbe ülteti át s a sokaságot maga után képezi.
Ebben rejlik a tanítói hivatás fontos volta. A tanítók sok áldást ter-
jesz chetne k, de sok kárt is okozhatnak. Ez igazolja az újkor azon kő ve-
telését, hogy a tanítók kiképzésére kiváló gond fo rd ittassék,

A nép közt tétlenség, elégedetlenség, fegyelmetlenség és istente-
lenség nagyon elharapódzik, a statisztika annyi gonosztevőről és ön-
gyilkosról tesz tanuságot, hogy az borzasztó. Általános e tekintetben a
panasz, s mindenki azt moridja, hogy ezen segíteni kell. Pedig csak egy
gyógyszerünk van: a téves irányok és társadalmi tévedések lélektani
vizsgálata és pádag og iai kezelése: Hogy a tanító ezt a kicsinyeknél si-
kerrel eszközölhesse, tudnia kell, hogyan fejlődtek az emberek, mi aka-
dályozta, mi mozdította elő a müveltséget, egyszóval a tanítónak alapos
tudományos képzést kell nyernie. Akkor abban a helyzetben lesz, hogy
az emberiség nevelésében sikerrel közremüködhessék. Ebben a munká-
ban a vezérszerep a pádag og iát illeti. A közélet tüneményei nem politikai,
társadalmi és egyházi, hanem pád ag og ia i szempontokból itélendők meg;
akkor fejlődésünknek és szellemi haladásunknak új korszaka fog virradni.
Ezt a nagy feladatot az állam a népnevelők osztályára fogja bizni, még
pedig nem a nagy szaktudósokra, hanem a néptanítókra. Hogya páda-
gogia üdvösen hat hasson, azt nemcsak 6-14 éves gyermekekkel SZem-
ben kell alkalmazni, hanem annak összes közéletünkre kell befolyást
nyernie. Ez az eszményképünk. Ez után törekedjünk!

A második előadás: Asz a k sze r ü fel ű gye 1e t kér d é s e.
Előadó a következő tételeket állította fel:

1. Az összes köz ok tatásűgy törvényes szervezése és felügyelete az
állámot illeti.

II. A közoktatás belső vezetésére és felügyeletére az állam, egyház
és iskola érdekében csak elméletileg és gyakorlatilag képzett szakfér-

fiak alkalmasak.

Ill. Az iskolai felügyelőket első sorban jeles és tapasztalt nép-
tanítók kőzűl kell venni. De lelkészek és tudósok, kik évek során át a
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népiskolában müködvén, kellő szakértelemmel birna k, tanfelügyelökűl
szintén alkalmazhatók ..

IV. A helyi felügyelet az állam, az egyház és az iskola érdekében
mel lőz endö.

V. Az egyháinak biztosíték adassék, hogy az egyház, érdekei a
lelkészek tanfelügyeletének beszüntetése után se valljanak kárt.

Az előadást a gyülés nagy tetszéssel fogadta. A~ első tételt vál.
tozatlanúl fogadták el. A második tétel azzal bövíttetett meg, hágy' a
tanfelügyeJők állandó közegek legyenek és csakis pádagog iai munkával
fog lalkozzanak.

A Ill.. tétel helyett ezt fogadták el : Minden jeles néptanító. akár
tanítóképezdét, akár egyetemet végzett, tanfelügyelőnek alkalmazható.

A IV; tétel akként toldatott meg: a nem szakemberek által esz-
közölt helyi felügyelet e ltőr lendö.

Az V. tétel mellőztetett.
v.

A 3. előadás azt kivánja,. hogyan é p isk o 1 á k köz ö sek 1e-
gye nek s hogy azokban a vallásoktatás a bibliai történetek tanításáru
szorítk;ozzék. Számosan szólaltak fel a szigorú felekezeti iskolák fenn-
tartása érdekében, de a gyülés az előadó véleménye mellett határozott;

A 4. előadás hangoztatja, hogy aziskolai munkának sikere
csak úgy biztosítható, ha az a tanulás befejezése után is még folytatást
nyer. Erre legalkalmasabbak az őnk épz ő kőrők, népkönyvtárak, néples
nyilvános előadások, nyilvános tanfolyamok felnőttek részére, népestélyek
stb. A tanítók is ezen eszme szolgálatában álljanak.

Az' 5. tételről közelebbi adatok nem kőzőlt ettek.
Agyüléssei tanszerkiállitás is volt összekötve .
.M e IIé k g Yü 1é sek ben követ kez Ő t éte 1ek t á r g y alt a t-

tak: 1. Hülyék tanításáról. Előadó: Richter' Károly lt<ipzigi igazgató.
~. A térkép a honisme t anításáb an. Előadó: Jacob, Jeipzigi tanító .

. 3. Egy új irva oJvastató eszköz és egy új számológép. Els.őt bemutatta
Klemm, chemnitzi tanító, a másikat Fritsche, szintén chernnitzi tanító.
4. Milyen fogyatkozásai vannak énektanításunknak ? Elöadók : .Fichtner
és Salzmann leipzigi tanítók: 5. A kézügyesség tanítása : Előadók: Riss-
marin berlini rektor és dr. Gőtze, leipzigi igazgató. 6. Az on tudatos
látás, Pestalozzi még végr e nem hajtatott végrendelete. Előadó: F'li nz er,
leipzigi rajzfelügyelő. 7. Mi akadályozza az ismétlő iskolák .kűlsö és
belső fejlődését ? Előadó: Pollák, worbisi iskolai tanácsos. 8. A tanítók
önsegélyének jelentősége. Előadó: Zschommler, leipzigi tanító. 9. Szám-
képek és számológépek az első számtanításban. Előadó: Pioktran-Dőrt-
mund. 10. A nürnbergi számoló deszka. Trő lsch-Nürnberg. 11. Tarka
számoló karikák. Haupt-Leipzig, 12. Törtszámok szernlélret ésére , való
számoló gép; Pförster-München. 13. A játék és annak-nevelói fontossága.
Berger-Weissenfels. 14. Diesterweg és Froschhammer. Steg lich-Dres den-

A, kőzebéden 700"an vettek részt.
Ebenspanger János.
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A vasi-közép ev. egyházmegyei tanítói körök érte-
kezleteiről.

A vasi közép, evang. egyházmegyében .Iétez ö két tanítói kör ez
évi munkásságáról kivánnak beszámolni e sorok.

A ven dv i d é kit a n Í tói k ő r 1893. ápril 13-án tartotta érte-
kezlet gyülését Hodoson, a magyar vidéki tanítók köre ellen-
ben két gyülést tartott, egyiket 1891 október 5-én Acsádon, a máso
dikat Kőrrnenden az egyházmegyei közgyülést megelőző napon.

A vendvidéki gyülésben Feuchtenberger Károly hodosi tanító
Luk. 19. r. 41. v. alapján tanítványaival terjedelmes, de mind veglg
érdekes, azért feszült figyelemmel hallgatott s helyesléssei találkozott
előadást tartott "Jézus hazaszeretetéről". - A magyar vidéken a gya-
korlati előadás elmaradt.

Értekezésekben. vita kérdésekben azonban a magyar vidéki kör
érte kez lete gazdagabb volt A vendvidéken ugyan is Fliszár Sándor,
sali tanító, folytatólagosan és tanulságosan értekezett a "vend nép
babonáir ól ". A magyar vidéki kör őszi értekezletében megvitattatott e
kérdés: "Szükségesnek tartja-e az értekezlet a házi feladatokat -?"
És érdekes eszmecsere után, abban állapodott meg, hogy a házi
feladványoknak pádag og iai értékük van, de csak ott, a hol kellő-
leg ellenör izhetök és minden gyerrnektöl számon is kérhetők, ellen
esetben a nem eléggé tapintatos tanítónál hazugságra s csalásra nyuj-
tanak alkalmat. Adni kell tehát házi feladványokat, de csak nagyon
keveset, csak azt, mi t a gyermek teljesen megértett, és ott, hol az il-
lető tanító a helyi viszonyokhoz képest kivihetőnek látja s szükségesnek
tartja.

A Kapi-Papp-féle olvasó és tankönyvek felett indúlt meg a
biráló eszmecsere, mely továbbra is nyitva hagyatott. Ez alkalommal
csak Nérnet Márton s Horeczky Gyula tanítók nyilatkoztak a földrajzi
részről, és Sümegi Sándor tanító a IL csoportnak szánt olvasó köny vi
részr öl. Mig ez utóbbi teljesen változatlanul kivánja hagyni ezen részt,

, az előbbiek, főkép Német Márton több módositásokat tart szükség esnek.
Szerzök dicséretére emeli ki, hogy művész ileg egyesítették a vallásos
- nemzeti és a tankönyvet pótló olvasókönyvi irányt j de a főleg fa-
lusi iskolák számára készült .ezen k őnyvben van olyan, a mi sok, s
hiányzik sok olyan, a minek benne kellene lenníe. Például a rendelke-
zésre álló szorgalmi időre sokat nyújt az első évfolyamban, de keveset
a megyéket illetőleg és nem igyekszik a földrajzot a történettanÍtás-
nak elŐkészitőjévé tenni. A megyék főhelyein kivűl történelmi s iro-
dalmi fontosságu más helyek is felveendők volnának.

A magyarvidéki k őr második értekezlete alkalmával Varga Dezső
hegyhát-hodászi tanító olvasta fel munkáját .a vallás erkölcsi neve-
lés némely eszk őz eir öl", Miután a bevezető sorokban válaszolt azon
kérdésre, me ly időben és hol kezdjék a vallás erkölcsi ne ve lés t, erine k
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esz kőzeiűl a szoktatást és példaadást, továbbá a val lá s erkölcsi pél-
dányképek tanítását említé fel, melyek nálunk a bibliai történetek ból
vétetnek_ Az új , szövetségi történetek et felhasználhatóknak tartja vala-
mennyit, de az ószövetségbeliek közül többeket el szeretne hagyni
például a József és Potifárné viszonyáról, az Izmael, Jákob, Mózes és
Dávid-ról sz ó ló történeteket, mint a meíyek a vallás erkölcsi nevelés-
nek nem előmozdítói, A biráló hangsulyozván, hogy felemlített történe-
tek között egy sincs, melyből erkölcsi tanulságot levonni ne lehetne,
az egylet tagjainak többsége elismeri, hogy erkölcsi nemesítő hatása
nemcsak az erényt magasztaló, hanem a vétket és követkézményeit
előadó történeteknek is lehet helyes tárgyalás mellett, elismerését fe-
jezé ki értekezőnek s birájónak munkájokért és hogy a felvetett
kérdésekkel érdekes és élvezetes eszmecserére nyujtottak alkalmat.

Az egyházkerületi jkönyv 79. pontjában foglalt utasításra vonat-
kozólag a vendvidéki kör junius hó végeig kész ité el munkálatát s adja
be a kerületi népiskolai bizottság elnökéhez.

A magyarvidéki értekezlet, miután gyülekezetei nk e vidéken, leg-
nagyobb részt már a choralkönyv szerint énekelnek, csak kevés dalla-
mot küldött be a kerületi bizottságnak, mint a mely dallamok a cho-
ralkönyvben nem talált atnak, illetve ettöl eltérőleg énekeltetnek.

Az egyházkerületi tanítói egyesület eszméjét mind két kör üdvös-
. nek találta, de pénzügyi tekintetekből kivihetetlennek.

A tanítói .nyugdij-tőrvénynek a kántor tanítókr a
talan a.lk a lmaz.ás., miatt mind két k őr panaszával járult
elé, ennek k őzbenjárása által orvoslást kérvén.

néz ve mé ltány-
az egyházmegye

K.

A répczemelléki ev. tanítói kör értekezletéről.
A beküldött jegyzőkönyvból közöljük a következőket. A gyűlés

f. évi április hó 22-én tartatott meg AIsó-Bükön, Farkas Mihály nagy-
geresdi lelkész és Ruppr echt Olivér sajto sk ál i földbirtokos urak iker-
elnök lete alatt.

1. A tanítói lakban meg tartott előadás után egyházi elnök úr
üdvözölte a megjelent értekezleti tagokat s a legnagyobb sajnálatának
adott kifejezést, a helybeli lelkés:: úrnak meg nem jelenhetése miatt ;
f'gyúttal legmélyebb részvétér nyilvánirá azon szomoru eset felett, mely
Farkas Elemér lelkész urat s .csa ládját, kedves kis leánykájuk elvesz-
tése miatt oly érzékenyen sujtá. Ugyan ezen sza moru eset birta al
értekezletet Rupprecht Olivér világi elnök ur indit vá ny oz á sa folytán
azon elhatározásra, hogy óvóin téz k e dés szern pontjáb ól, az iskolás gyer-
mekek bocsáttassanak haza s az előadás tartassék meg' a tanítói
lakban.

'3. Felolvastatott a mult évi értekezletet jkve, mely azon észrevé-
tellel hitelesíttetett, hogy abból az értekezlet azon határozata, mely
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betűsor-os sorrendben' kivánja jövőben az értekezletet tartani, k irnar ad t

miért is a jelen jkvben a következő sorrend állapíttatott meg:' Bük,
Nagy-Geresd, Ns .Kér, Ns-Ládony, Pórládony, Répcze-Szemere, Szakony
és Alsó-Szopor. Ezzel kapcsolatban határozatilag kimondatott, hogy
Bük őn, daczára annak, hogy itt két osztály van, mégis egy évben csak
egyszer tartassék értekezlet.

4. Következett Hajas Kálmán alsó-buki kartárs előadása fel etti
eszmecsere. Tárgya, mely az elnökség által tüzetett ki, a négy évszak
keletkezésének oka s a hold négy fényváltozása volt. Előadó tanító-
társunk a kitüzött tárgyat elöttünk saját szobájában adta elő; először a
földgömböt ismertette, továbbá az egyenlítő, rák és bakjegyü térítőket
s a földsarkokat. Magyarázta a földnek tengelye k ő rű li forgását, nap
körüli keringését. Folyton sxemléltetva a földgömbön, magyarázva és
kérdezve, tárgyát csakhamar megvilágitá minden oldalról. Sulyt fek-
tetve előadásában arra, hog"y a mi földünknek éjszaki sarka saját ten.
gelye k őrüli forgása s nap körüli keringésében állását meg tart ja -
északi sarka mindig északnak mutat. Ezen kézzel fogható szemléltetés
folytán érthetővé lett, hogy nappal és északa - tavasz, nyár, ősz és tél
miért következnek be. Miért van télen hideg, nyárón meleg, miérr van
télen hosszantartó sötétség s nyáron hosszantartó világosság. Hogy tár-
gyát még jobban sxemléltetövé tegye, előadó kartársunk másodszor
besötétített szobában a fenntieket telluriumon mutatta be. Min de nek-
előtt magyarázta a telluriumot, ismertette annak egyes részeit.

Ezen előadását k ibö víté a holdnak négy fényváltozásával ; szem-
léltette a fényváltozásokat a holdcn, min t földünk mellékbolygóján.
Végül feltünteté Istennek hatalmát, ki a roppant mindenséget oly böl-
csen korrnányozz a.

Hajas Kálmán kartársunk jelen előadásával igen leköté a jelen-
voltak figyelmét. A tárgy nagyon tanulságos, a szemléltetés igen érdekes
volt. Előadó ügyes és szer-enesés módszerével újabb tanujelét adta szak-
ava tottság ána k s az értekezlet összes tagjainak tetszését érdemelte ki
előadásával.

5. Elnök úr jelenti, hogy Horváth József tagtársunk betegsége
miatt kénytelen volt az értekezlettől távol marani. - mint vendégsze-
replö ennek folytán e löa dása elmaradt.

6. Jövő évben a megállapított sorrend szerint kő vetk ezjk Nagy-
Geresd. Vendégszereplésre ajánlkozott Hajas Gyula ns-kéri tanító
tár sunk,

7. A vendégsz ereplésr e nézve határozatilag kimondatott, hogy
jövőben, a vendégszereplő themáját az elnökséggel márczius 15-ikéig
tudassa.

Fodor Miklós.
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A vasi felső ev. egyházmegye első körének tanítói
értekezlete.

Ez a kör május 7, Várösvágáson (Borostyánkő mellett) tartotta
meg ülését, Polster Ferencz növendékeivel a törtek ismertetését tár-
gyalta. Móhr Lajos határfői tanító nA va llástanításröl" tartott érdekes
előadást és Polster János vágodi tanító ezt a tételt dolgozta ki: nA ne-
velés a szülöi házban".' Az előadások hoz élénk eszmecsere füződött
Iskolalátogatóknak e k őr részére javaslatba hozattak: Manninger
György, borostyánkői lelkész, Putsch Sándor pinkafői kereskedő és
Kn őbel Mihály felsö-Iővöi tanító, - Legérdekesebb t~rgya agyülésnek
,:A dunántúli ágo hitv, evang. tanítók kerületi egyesüietének al apsza-
bály-tervezete" volt, A közgyülés az eg ye sűlés eszméjét elvben pár-
tolja, csak az iránt nem óhajtott még most véglegesen határozni, vajjon
a kerületi tanitó-egyesület volna-e az egyesülés a lapjáúl tekintendő,
úgy hogy az egyházmegyei tsnító-egyesüJetek amannak csak fiókegye-
sületei volnának s külön aJapszabályokrasem szorulnának j vagy pedig
hogya suly pout az egyházmegyei tanító-egyesületekre volna helyezendő
és a kerületi egyesület csak ezeknek delegácziójaként müködnék. Ez
utóbbi esetben a sok egyházmegyei alapszabály mellett még a kerületi
egyesületnek is volna szüksége alapszabályokra. Egyes §§-hoz a k őr
:nár rnost is megmondja vélemenyét. P. o. a 12. § azt mondja: "A ren-
des tagok kötelesek évi 2 frt tagsági dijat al. egyesület pénvtárába fél-
évenként előre befizetni". A kör tagjai, tekintettel arra. hogya tanítói
fizetések a legtöbb esetben túlságos szerények s már az egyházmegyei
egyesületben is kell tagsági dijat fizetni, tőkék felhalmozását meg az egye-
sület czéljáúl gondolni képtelenek: határozottan a mellett nyilatkoznak,
hogya rendes tag-ok tagsági dija 20-25 krnál nagyobb ne legyen; de
a pártoló tagok dija évi 2 frtban megállapítható. Az egyes üle t
közlönyét ne az egyes, hanem minden egyház k ő z s é g hi-
vatalb ól rendelje meg s azután lelkészek és tanítók kőzt k őr őz-
tesse ; a lap ára meg a g yüleke aet pénztárából fizettessék.

A 19. §.: "A tagok r apidija kra és uti költségekre az egyesület
pénztárából igényt nem tarthatnak". Ezt posttiv tétellel óhajtanók megol-
dani, akként, hogy a költségek vagy az egyházmegyék ház.ipénztár ábó l,
vagy amennyire telik, az egyházmegyei tanító-egyesület pénztárából
fedeztessenek. Mert ha a tagok napidijakat és utiköltséget nem
nyernek, nem mehetnek gyűlésre, p.s, akkor az egész egyesület írott
malaszt.

A 23. §.: "Az egyesület tiszti kara: egy egyházi és egy világi
elnök, egy titkár, két jegyző, egy pénztáros és egy számvevő". A kőr
anomaliának tartja, hogy tanító-egyesületbeli egyházi és világi férfiak
legyenek az elnökök, a tanítók pedig az eJnökségből ki legyenek zárva.
Az egyházmegyei tanító-egyesületek életbeléptetésekor az az alapet-
vünk, hogy minden új szervezés tervezete a községeknek s küJönösen
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azoknak is, kiket a dolog illet, véleményezés végett kiadassék , teljesen
mellöztetett, Csak úgy eshetett meg az, hogy az egyhazmegyei tanító-
egyesületekben a tanítók az elnökségből ki vannak rekesztve. A taní-
tók nem szivesen veszik e természetellenes helyzetet, de addig,
míg törvényes utou-módon nem módosúl, nehéz szivvel ugyan, de
bele nyugosznak. Hanem, ha ők most maguk dolgoznak ki alap-
szabályokat, a sérelemnek elejét veendő, akként óhajtanak határozatot
hozni, hogy "az összes tisztviselők a rendes tagok sorából szabadon
vá laszt assanak" . Kiváló egyházi és világi embereink közöl az egyesü-
let részére talán védnököket lehetne választani, de az egyesület elnöke
rendesen tanító leg-yen. Ez esetben lehetne mellette még egy alelnök,
szintén tanító, de a titkár, miről a 25. §-ban van szó, felesleges
volna.

A kör az eszmecserét azzal fejezte be, hogy a kérdést a folyó évi
julius ő-én Rohonczon tartandó egyházmegyei tanító-egyesületi kőz-
gyülésen óhajtja tárgyaltatni s Ebenspanger Jánost, a felsö-lővöi tanító-
képezde-intézet fönőkét kérte fel e tárgyra nézve előadónak-

A balatonvidéki ev. tanító-egyesület gyüléséröl,
Nevezett tanító-egyI. f. évi május hó 25-én, Dőr őcskén, tartá meg

rendes évi értekezletét. A beküldött jeg yzö k őnyvböl k őz.őljűk a k ővet-
kezö pontokat.

1. Buzgó ének s ima után Sztánó Sándor elnök úr örömét fejezi
ki a fölött, hogy az értekezlet tagjai teljes számban megjelentek, a
melylyel szép bizonyságát adják az ügy iránti általános érdeklődésük-
nek. Megnyitó beszédében kiemeli, hogya mai közmüvelődés fejleszté-
sét czélzó számos és fontos faktorok legfontosbika a néptanítói kar
müködése, részint mert a néptanítónak hi vatásszerü feladata a népne-
vel és, másrészt mert: nagy'azok száma, jóllehet nagy a munka mez ö is'
Különősen hitfelekezetünk ismerte föl kezdettől fogva a népiskola fon-
tosságát, melynek czélja, tiszta erkölcsü, jellemes és értelmes honpol-
gárokat nevelni, s ennek sikeres elérésére egyesiteni kell a tanítást a
neveléssel; a tanító népnevelő is, mely szép elnevezés sokat foglal
magában, mert egy okszerüleg nevelt nép lehet csak a társadalomnak
oszlopa. S ezzel újból üdvözölve a kör egybegyült tagjait, s miután az
alapszabályokban a tisztviselők müködésének időtartama letelt, az idők
hosszu során át viselt elnöki tisztét ujolag a kör bizoimába helyezi s
úgy az elnök mint a többi tisztviselők megválasztására a kört felhívja.
Erre a kör a régi tisztviselöket egyhangulag ujból megválasztotta.
Névszerint: Stánó Sándor tabi lelkészt elnnöknek, Bernhardt Henrik
kőltsei tanítót alelnők-, kőnyv- és pénztárosnak, Schmidt József dőröcs-
kei tanítot jegyzőnek.
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2. Ezután elnök előterjeszti a dunántuti kerületben létesfte nd.ö
tanító-egylet alapszabálya it. Az alapszabályok főbb pontjai felolvasása
után a k őr következőleg határozott:

"A k őr a "dunántúli tanító-egylet" létesülését helyesnek és szűk-
ségesnek találja és a körnek testületileg leendő belépését elhatározza,
utasitja egyuttal a pénztárest az évi 2 frt tagsági dij k iutalványozására.
Egyes tagjainak pedig a külön-külön való belépést melegen ajánlja.

3. Elnök előterjeszti az al esperesi hivataltóJ hozzá intézett levelet,
melynek értelmében felszólittatik a kör, hogy ny ilvánitsa véleményét a
felett, vajjon a körlelkészt az iskola látogatásai alkalmával kisér ö taní-
tót az' esperes, vagy a k őr lel kész, vagy a kör jelölje-e ki? A kör hatá-
rozata szerint a körlelkészt kisér ö iskolavizsgáló tanítót legméltányo-
sabban a tanítói kör választhatja saját kebeléből (tekintet nélkül a
paedagogiaí képességre) sorrendben.

4. Az 1892-ik évi ker. jegyzőkönyv 79-ik pontját valamint a mult
ev! egyházmegyei jegyzőkönyv 9-ik pontját elnök úr az értekezlet elé
terjeszti, melynek értelmében fe lsz ó litja a k őr't, nyilvanitsa véleményét,
hogy egy új ker. chorálkönyv szerkesztése érdemében, mely melodiák
veendők fel és melyek toldandók meg variánsokkal és melyek hagyan-
dók ki az Altdőrfer-féle ker. chorálkönyvból? A kör, tekintve a ker.

r
chorálkönyv hiányos s túlságosan egyszerü harmonizálása daczára
nag y elterjedését: egy teljes és a többi egyh. kerületek szebb me lo-
diáival is bővitett tökéletesebb chorálkönyv á 1tal á nos elterjedésé-
nek reményében a ker. jkv. 1892. évi jkv. 9-ik pontjainak előterjesz-
tését annyival is inkább veszi örvendetes tudomásúl, mert nagyon is
óhajtandó volna, hogyahelv. hi tv. ref. egy ház i zsolt. melodiák egyön-
tetüségének vonzó példájára nekünk is lenne egyöntetü egyházi zenénk ,
s az inditványnak részéről leendő támogatása végett a kör egyes tag-
jait határozatilag fe lszólitja, hogya gyülekezetükben használt melodiá-
kat és variánsokat írják össze, a változtatás nélkül használtak megje-
lölésével. (A kihagyandók megjelölését azonba n a k őr nem vélemé-
nyezheti, tekintve, hogya chorálkönyvnek közel 200 melodiája kőzül
az egyes gyülekezetekben alig használatos harmincz. Az ismeretlenek
végig tanulmányozása és okszerü megbirálása még a legtökéletesebb
zeneismeret mellett sem eszközöltethetvén oly rövid idő a lat t.) Az
egyes gyülekezetek által összegyüjtött melodiák és variánsok jul. Ib-ig
küldessenek be a döröcskei tanítói hivatalhoz, összegyüjtés, rendezés és
további intézkedés végett.

6. Elnök előterjeszti a fehér-komáromi egyházmegyének egy mo-
dern zenei és költészeti szinvonalon álló dunántúli énekeskönyv sz er-
kesztésére vonatkozó inditványát. A kör tekintve, hogy úgy is több-
féle énekeskönyv van használatban, melyek mindegyike szép remény-
ben indult hasonló irányú ének-reformnak volt eredménye, azok szá
mát szaporitani nem helyesli j azonban eg')' egyetemes jellegü modern
szinvonalon álló énekeskönyv sz er kesztését, mely hangzatos formájával,
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vallásos ihletével az iskolában, templomban s a házban (hol egyuttal
majdnem egyedüli olvasókönyve is a híveknek) a szép iránti érzéket
nernesbi tve , a vallásos szellemet zengzetes nyelven táplálva, a k őzrnü-
velődésnek kétségkívül hatalmas támogatója lenne; másrészt a többi
énekes könyveket kiszorttaná, és ez által énekünket, - az előbbi
pontban elfogadott zenereformmal egyetemben, - egyöntetüvé tenni
leendene hivatása: a fehér-komáromiak indítványát, a kör azon óhaj-
tással teszi sajátjává, hogy az új könyve gye te mes éne ke s k ö n y v
le he ss en; mely értelemben az inditvány t a kör melegen üdvözli és
részéről leendő támogatását felajánlja.

9. Petter János polányi tanító inditványozza, hogya jö vö értekez-
let ideje és helye a • Né p ta.nít.ók Lapjában" közöltessék. A k őr az in-
ditványt elfogadja.

11. Jövő értekezlet helyére és idejére vonatkozólag a k őr el hatá •
.rozta, hogy az Bábonyban, pünkösd után való csütörtökön tartas-
sék meg. I Schmidt József,

egyI. jegyző.

A fehér-komaromi ev. egyházmegyei tanítói kar
k ö zgyülésérő 1.

Nevezett tanító-egyesület f. évi május hó 3-án, Csákvárott, Hering
Lajos, esperes-Ielkész elnöklete alatt ta tá meg rendes tavaszi k őzg yü-
lését, A beküldött jegyzőkönyvből közöljük a következőket:

1. Elnök úr örömének ad kifejezést, hogy a tagok ily szép szám-
ban megjelentek; az egybegyültek üdvözlése után a közgyülést meg-
nyitja.

Napirend előtt értekezleti jegyző, a tanító-testület nevében meleg
szavakban emlékezik meg azon, az egyesület minden egyes tagját büsz-
keséggel eltöltő k őrülményr ö l, hogya fehér-komáromi ágo hi tv. evang.
egyházmegye az értekezlet szeretve tisztelt elnökét, Hering Lajos urat,
esperessé választotta. Mid ön ezen alkalommal az egyesület nevében
legjobb szerencse kivánatait kifejezi, s kéri öt, hogy mint eddig, úgy
ezen új hivatalában is a tanítói kart tartsa meg jóakaratú szeretetében
és pártfogásában.

Nagytiszteletü elnök ur megköszönve az értekezlet ezen figyelmét
biztosítja azt, hogy mint eddig kisebb körben, úg·y ezután is a tágabb
mű kő désű körben a tanügy felvirágoztatása és a tanítói kar érdekei-
nek előmozdítása fogja életczéljának egyik legkedvesebb feladatát k é-

pezni.
5. Olvastatott a takarékmagtár dijalapra vonatkozó számvevő

jelentése, mely szerint a fiókmagtár kezelőinek számadási főkönyveit
átvizsgálván, azokat rendben találta. Az ondódi fiókmagtárnak Ket.
helyre történt átvétele alkalmával elnök úrral egyetemben részt vett,
s a bokodi fiókmagtárat évközben váratlanúl megvizsgálták, s azt
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teljesen reridben találták. Bejelenti egyidejűleg, hogy a szendí ágo hitv.
evang. gyülekezet a mult évben is egy mérö buzával segélyezte a
nyugdijintézetet.

A magtári vagyon állása tesz: a) bokodi pénztárnál 68 m., b) a
kethelyi pénztárnál 153/4 m., c) a tordai pénztárnál 591/4 m. Összesen
143 m., pozsonyi mérő buzát és 10Ó frt okmányilag biztositott kész-
pénz követelést. Ezen a magtár ily szép gyarapodásáról szóló számve-
vői jelentés örvendetes tudomásul szolgál. A szendi ágo hitv. ev. gyü-
lekezet nemes gondoskodásáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik.
Miután pedig magtárosok részérőlpaqasz merült fel, hogy. az őszszel
beszedtt buza tavaszra beszárad s ez által kárt szenvednek, a közgyü-
lés ehatározza, miszer ínt addig, mig magtár<?sok tiszteletdijat nem nyer-
nek, minden 20 mérö után 1 mérő beszáradás czimén javukra fog
iratni. Eg yszersmind felhivja a közgyülés a nyugdijintézet tagjait, hogy
kiki saját hatás körében odahatni igyekezzék, miszerint úgy a gyüle-
kezetnek·, mint az egyeseknek érdeklődését az intézet nemes czélja
iránt felébreszszék, s 'az egyesületet segélyezzék.

6. Olvastatott az iskolavizsgáló tanító jelentése. A jelentés meg-
halIgattatván, élénk módszertani eszmécserére szolgáltatott alkalmat.
Hogy pedig a tagok minélinkább tanulmányozhassák a gondosan ki-
dolgozott iskola vizsgálati jelentést, másolata jegyző köny vi mellékletként
köröztetni fog.

Jövőre iskolavizsgáló tanítóúl a felső járásban a bokodi, az alsó
járásban, pedig a tordasi tanító urak jelöltetnek ki. .

7. Olvastatott a mult évi őszi közgyülés által, a mult évi egyház-
kerületi közgyülés jegyzőkönyvének 79. pontja értelmében, az egyházi
énekdallamok kiigazitása végett kiküldött bizottság jelentése s Haupt-
mann János úr bemutatja a munkálatot.

A jelentés . és a gondosan kidolgozott mukálat tudomásul vétetik
s a bizottság által felvett jegyzőkönyv másolata a munkálattal együtt
illetékes helyre leendő juttatás végett az egyházmegyei közgyüléshez
be terjesztetik.

9. A "Zsedényi-dij. elnyerése végett az egyházmegyei közgyülés-
hez szavazattöbbséggel tisztelendő Belágh Géza csabdii lelkésztanító
úr kérvénye fog pártolólag felterjeszterni.

10. Olvastatott Kapi Gyula úr, értekezletünk tiszteletbeli tagjának
meleg hangon irt levele, melyben tiszteletbeli taggá történt megválasz-
tásáért köszönetét fejezi ki, skidolgozás végett pályadíjat tüz ki: ~Oly
részletes tat;lmenet készítésére, mely a kerületi tanterv alapján a lehető
legnagyobb részletességgel bemutatja hétról-hétre mindazt, mit az es-
peresség által megállapított szorg almi időben a fehér-komáromi egy-
házmegye minden osztatlan népiskolájában tanítani kell. Mintáúl szol-
gálhat a soproni ev. tanítóképezde gyakorló-ískolájauak részletes ta-
menete. Pályadíj 20 arany-korona. Apályamunkák megbirálásáról az
egyesület gondoskodik, apályanyertes müvet az esperességnek bernu-
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tatja, s azt, ha az esperesség jóváhagyja, az egyházmegye minden osz-
ta tlan népiskolájában aik almazza ".

Az értekezlet Kapi Gyula igazgató úrnak ezen nemes adományá-
ért jeg yzőkőnyvileg köszönetet szavaz s az általa felajánlt pályakérdést
kitüzi.

A dolg ozatok tisztán leirva, névrejtő zárt jelig és boritékkal együtt
1894. évi január hó 31. napjáig elnök úrhoz beterjesztendők. A beérke-
zett pályarnunkák megbirálására elnök, alelnök és az értekezlet jegy-
zője választatnak meg. A beérkezett s, megbirált müvek a hir áló
bizottság véleményével együtt Kapi Gyula úrnak felterjesztendök. A
bizottság jelentése s a pályadij odaitélése a jövő évi tavaszi közgyülés
napirendjére kitüzetik. Ezen határozat Kapi Gyula úrnak jegyzökönyvi
kivonatban megküldendő.

11. Olvastatott a győrmegyei evang. ta nító ér t e ke zlet nek a dunán
túli ágo hitv. evang. tanítók kerületi egyesűletének megalakitása és ösz-
szehivása tárgyában egyesületünkhöz intézett át írata.

Miután értekezletünk a dunántúli ágo hitv. tanítók kerűleti egye-
sületének tárgyában' a mult évi Csákvárott tartott közgyűlése alkalmá-
val már határozott, s ezen idő óta nem merült fel olyan fontos kérdés,
mi a kerületi ta uító k egybehivását sűrgetné s az ezen közgyülés költ-
ség eit hasznosabban véli értékesithetni: ezen átirat felett napirendre
tér, miről a györrnegyei evang. tanítóértekezlet értesítendö.

14. Hauptmann János tagtárs úr, tekintettel arra, hogy az évi
közgyülések jegyzőkönyve k őr őztetik ugyan, de egyszeri elolvasás után
az abban foglalt határozatok könnyen feledésbe mennek; de tekintet-

. tel arra is, hogy az új egyle ti tagok az egyesület beléletéről s mükö-
déséről nem nyerhetnek tájékozást; továhbá, hogy az egylet müködése
minden egyes iskolában feltalálható legyen: azon indítványt terjeszti
elő, kéressék fel az egyházmegyei közgyülés arra, .utasítsa a gyüleke-
zeteket, hogy mind en iskola részére egy könyvet köttessen be, mely-
ben az értekezleti jegyzőkönyvek a tanítók által leirandók lesznek.

Ezen indítvány elfogadtatik és felkéretik elnök úr, miszerint ez
értelem ben az egyházmegyei k őzgyüléshez felterjesztést intézzen.

16. Elnök úr inditvány ozza miután a jövő 1894. évben leend 25
éve annak, hogy értekezletünket buzgó elődeink megalakították; a jövő
tavaszi közgyülés jubileumi közgyülés legyen, mely alkalomra az egye-
sület történetének megirását javasolja.

A közgyülés elnök úrnak inditványát helyeslésseI elfogadja, a jövő
éven Csákvárott tartandó tavaszi ünnepélyes jubileumi közgyűlés rész-
letes szervezésére elnök, alelnök, értekezleti jegyző és Bertalan
Ferencz urakból álló bizottság megválasztatik s jelentése az őszi k őz-
gyűlésre bekéretik. Az értekezlet történetének megirására Hauptmann
János ondódi tanító úr ajánlkozik.

18. Elnök úr, miután a fehér-kornárorni ágo hitv, evang. egyház-
megye esperesévé választatott, egyrészről tekintettel nagy elfog laltsá-
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gára. de tekintettel arra is, ~ogy ezen két állás' összeférhetetlen *) el-
nöki állásáról lemond, biztosítván az értekezletet, hogy így még inkább
munkálkodhatik az egyesület érdekeinek e16mozdítására.

Megdöbbenéssel és sajnálattal hallgatja meg a közgyülés 'elnök
úrnak lemondását s kéri 'öt, hogy értekezletünket ne hagyja el épen
most, midőn szakavatott buzgó vezetésére a legnagyobb szükség van.
Miután azonban elnök úr meghatva a ragaszkodás jelei által fájdalom-
mal bár, de lemondását ismét bejelenti: a közgyülés kénytelen azt el-
fogadni. Egyidejüleg a lemondás felett legmélyebb sajnálatát s az érte-
kezlet felvirágoztatása és újjá szervezése kőrül szerzett érdemeit örök-
emlékül jegyzőkönyvbe iktatni elhatározza.

Az ekként megüresedett elnöki állásra egyhang ulag Payr Sándor
ondódi lelkész úr választatik meg, s őt az elnöki szék elfogadására a
közgyülés Hauptmann János, Szebi k Gyula és Bertalan Ferencz urakból
álló küldöttség utján kéri fel. Szebik Gyula,

ért. jegyzö.

A somlyó-vidéki evang. tanító-egyesület közgyü-
léséröl.

Nevezett tanító-egyesületnek f. évi junius hó l-én, Pápán tartott
értekezletéről a szerkesztőségünkhöz beküldött tudósítás ból közöljük a
következőket.

1. Tavaszi közgyülésünkön, ámbár Pápa a Somlyóvidéknek a szé-
lén fekszik, a kellemetlen időjárás daczára, a tagok kőzül csak egyet,
len egy sem hiányzott, a mi eléggé hirdeti a somlyóvidéki tanítói ér-
tekezlet tagjainak egyletük iránt való meleg érdeklődését. Nagy tiszt.
Kalmár Pál elnök úr buzgó ének és ima után az egy leti tagokat, teljes
számban való megjelenésükért üdvözölvén, a gyülést megnyitott.
nak .nyilvánította, Megnyitó beszéde alkalmával elhunyt esperesűnk,
Tatay Sámuel emlékének meleg részt vevő szavakban adózott, Lelke.
sült éljennel fogadja a pápai lelkészt Gy urácz Ferenczet, egyház'
megyénk új esperesét, ki seg éd letkészev el egyetemben mind végig
élénk figyelemmel kisérte gyüJésünk lefolyását és kinek' szakavatott
véleménye mindig találkozott e tanítói kar óhajával.

2. Következett Rónay Pál nagy-szőllősi tanító gyakorlati előadása
elen tárgyról "Az érintkezési villamosság és villam-delejesség, kap-
csolatban a vil larn-de lejes táviró ismertetésével s használatával", szem-
léletileg. Ez elvont és nehéznek látszo kitüzött tárgyat a pápai képzett
gyermekekkel egész könnyüséggel kezelte, s a tanítói kar mindvégig
figyelemmel hallgatva a gyakorlati előadást, birálatában elismerésének
adott kifejezést.

*) Tudomásunk és tapasztalásunk szerint e két tisztség éppenséggel nem ősszeférhetetlen-
Szerk.
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3. A mult őszi értekezlet jegyzőkönyvének felolvasása s egyes

pontjainak tárgyalása következett. Többek hozzá szólása, s különösen
a harmadik pontnál nagyon tisztelt a lel nő kűn k, Lász ló János kis-kamondí

veterán tanítónk által a tanító-özvegyek, árvák s felsőbb iskolákban
járó ta nu ló k segélyezésére adományozott 100 frt a lapt ök ének, mikénti
elhelyezése s gyümölcsöztetése *) végett, támadt eszmecsere után a jegy-
zőkönyv hitelesíttetett.

4. Borbély Sándor elhunyt nemes-szaloki tanító emlékezete. Kidol-
gozta s felolvasta a jelenlegi nemes-szaloki tanító, Sümegi János. A jeles
munkát a tagok mindvégig figyelemmel hallgatták, s lelkük gondolatá-
nak adott kifejezést a munkahozó eme végsorokban : .Legyen k őnnyü
a iőld hant ja, me ly sirodban elfedez; csendes a szellő, mely alvó poro-
don ellengedez; s a bokor mejy sirod ormán kihajt ja virágait, illatával
tegye sz ebbé koporsódnak álmait".

5. Most Pataky'Béla esékuri tanító beszámolója következett az
egyházi énekek s a chorálkönyv javítása üg-yében. Szi ves munkájáért
az egylet neki köszönetet szavaz.**)

Jövő őszi gyülésünk Nag y-Szö llösben, a könyvtár székhelyén fog
megtartatni, mely alkalommal, Pataky Béla, Szeute Gyula gerge-
lyi tanító eme munkájára "Szemlélési (?? Szerk.) tanmód az első okta-
tásnál," fog birálatot felolvasni; valamint a na g y-sz öllösi másodtanító*"*)
gyakorlati előadást tartani.

Több indítvány és észrevétel megtétele után elnök úr, a tanítók
fokozódott figyeIméért k őaz őnete t szavazva, a gy ülést befejezettnek
nyilvánitotta, s a szellemi eledelek után a testi eledelek vételéhez járultun k.

Pataky Béla,
ev, tanító.

A soproni alsó ágo hitv. evang. tanító-egyesület
közgyülése,

A soproni alsó ágo hitv, evang. tanító-eg yesület folyó évi junius
hó 24-én tartá Beledben ez évi nagy g yülését. Agyülést Laucsek Jónás
esperes úr, egyesületi egyházi elnök nagy ha tá sú beszéddel nyitotta
meg. Beszédjeben utalt azon örvendetes je le nségekr e, mi sz er int a társa-
dalom úgy eg-yházi, mint világi téren, mindinkább több tanujelét adja
annak, hogyanéptanítókat magaszlos munkájokért megillető elismerés-
ben és kitüntetésben kivá nja részesíteni. Ily jelenség eg-yházi téren az,

_hogy a legközelebbi evang. zsinat a tanítóknak törvényben biztositotta
a tekintélyük emelését czélzó több oly ó h ajtásuka t, melyben eddig -

*) Kár, hogy a tudósítás a szép adomány miként való gyűmölcsöztetését is meg nem
említ i. Szerk,

*") Kár, hogy a tudósító e dolgozat tartalmával is meg nem ismertet bennünket. Szerk.
***) Azt hiszem, az olvasó közönséget az is érdekelne, hogy ki az a, nftgyszöllösi másod-

tanító ! Szerk.
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sajnos - nem részesíttettek. Egyházi al kotrnányunk többé nem csak
szolgájának tekinti a tanítót, hanem ügyeinek vezetésénél müködési tért
ád neki akkor, mikor k irnondja, hogy az egyházmegyei, kerületi és
egyetemes gyülésekre képviselőket küldhet a maga kebeléből.

Elnök úrnak szép beszédje igen meghatotta a gyülés tagjait nem-
csak kőltöi formája és szónoki előadása által, hanem azért is, mivel a
szivből fakadt szavak meggyőzték a tagokat arról, hogy ö velünk
együtt örül annak, ha a társadalom rézzéról a tanítók érdemeinek
elismerését látja. Egyszersmind újabban meggyőzte az egyesület tag-
jait, hogy benne a tanítók egyik legőszintébb jóakaró barátját szeren-
csések birni.

A gyülés szokásos tárgyain kivül (jegyzőkönyv olvasás, pénztári
és könyvtári jelentés) a következő fontosabb tárgyak merültek fel.

A győrmegyei tanító-egyesületnek az alakítandó "kerületi tanító.
egyesület" tárgyában megküldött alapszabály-tervezete képezte a gyü-
lés egyik fontos tárgyát. Hogy ezen ügy tisztázása egyesü1etünk részé-
ről előbbre vitessék, az elnökség egy négy tagú bizottságet nevezett
ki még évközben oly utasítással, hogy az alapszabály-tervezetet vegye
beható vizsgálat alá, és a mult . gyülésünkön már e tárgyban hozott
azon határozatunkra támaszkodva; hogy a kerületi tanítógyülés alakítását
egyesületünk' is óhajtja, de nem á 1tal á nos, hanem kép vis ele ti
alapon, - foglalja össze egyagyülés elé terjesztendő jelentésében
egyesületünk véleményét és óhaját, hogy azt egész terjedelmében, vagy
esetleg némi változtatással a győrmegyei tanító-egyesületnek válaszúl
megküldhesse.

A bizottság eljárt megbizatásában, és jelentését illetőleg vélemé-
nyét az alapazabáty-tervezeten tett módositásokkal együtt egy pont
elhagyásával a gyülés elfogadta, és a győrmegyei tanító-egyesületnek
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megküldeni határozta.

Bizottsági vélemény a tervbe vett dunántúli tanít6-egyletnek alapszabály-
tervezetéről. A sopronmegyei als6 esperességnek tanft6kara, már a múlt 1892.
évi gyülésében határozvan a felől, hogy a megalakítandö kerületi tanít6-egyletet
képviseleti alapon 6hajtaná szervezni, következésképen az alant megnevezett bizott-
ság tagjai ily értelemben .birálták a czimbe vett alapszabály tervezetet sidevágó
véleményök a következő.

Mindenek előtt a 6. § olykép m6dosítand6, hogy minden egyházmegye
képviselőket küld tagjai sorából a ker. tanít6gyülésre, még pedig min den 10
tag utá n egyet - egyet.

Ha az egylet nem számlál 10 tagot, azért élhet ebbeli jogával s képvisel-
tetheti magát. Ezen képviselők, az őket kiküldö tanító-egyletek pénztáraiból meg-
felelő költséggel látandók el.

S e pontnál figyelmébe ajánlja a bizottság a társegyesületeknek a soproni
als6 esperesség tanít6inak példáját, kik e czélra külön alapot létesítettek s azt
növelui fogják, hogy idővel, képviselőiknek költségeit annak kamataiból fedez-
hessék.



259
Azt helyesnek találna alant megnevezett bizottság is, bogy a dunánbuli egy-

házkerületben működő minden tanít6 meghivassék a kerületi gyülésre s ott tanács- .
kezási joggal birjon, de 6hajtja, hogy szavazati joga csak a képviselöknek legyen,
mert csak is így fog a ker. gyülés oly határozatokat hozhatni, melyek a kerület
összes tanít6ságának véleményével s 6hajával megegyeznek.

Továbbá, mielőtt ajavaslatra vonatkoz6 lényegtelenebb megiegyzéseit
sorolná fel a bizottság, egy másik, - szintén nagyon fontos dologra kiván figyel-
meztetni s ez a ker. taníté-egylet szervezetének egyszerüsítése. Ugyanis, ha a
t~rvezet keresztül megy, sok költségbe kerülend az a sok központi-választmányi
s igazgatö-választmányi ülésezés. Sokkal helyesebb volna igazgat6-választmányt
nem is szervezni, hanem igenis annak teendőit részben átruház ni a központi választ-
mányra, részben pedig a központi választmány elnökének kötelességei közé so-
r olni azt is, hogy amit a vezetése alatt állö választmány határoz, annak végre-
hajtásaról ő gondoskodand. A többi azután magától jön. Csak össze kell hivni az
alakul6 gyülést s amegalakult egyletnek kiküldött bizottsága majd átalakítandja
az alapszabály tervezetet úgy amint az a ezéln ak leginkább megfelel.

Alulirott bizottság rövideden még a következőkre teszi meg észrevételeit:
a 2. § a) pontjában a - terjesztés - sz6 "fejlesztés" - sz6val, b) pontjában a
- közoktatásügy - népoktatásügy-gyel eserélendő fel.

A 9. §. így m6dosíttassék: - pártoló tagok azok, kik az egyesület czél-
jaira évenként bármely, tetszésök szerinti összeget adományoznak. - Még tán a
13. §.-nak rájok vonatkezd megszerításaiböl is hagyhat6 el egy-más!

A 21. §. magátol elesik, ha az egylet képviseleti alapon fog íelépülni, mert
akkor a képviselők, - el levén látva fuvar - s napidijjal, úgy is megjelennek
a gyülésen mindnyájan.

A 22-ik §. így lesz j6: - az egyesület hivatalos nyelve kizárólag a
magyar.

A 30. §.-nál alkálmasint nyomtatási hiba az, hogy - a számvevő segéd-
kezik a pénztár kezelésénél,- ehelyett: - a számvevő ellenőrzi ..• stb.

A központi választmányról sz616 fejezetbe beveendő az is, hogy - minden
intézkedéseért a közgyülésnek felelős: - továbbá meghatározand6, hogy - hány
évre lesznek a tagok választva?

Ezeket ajánlja megszivlelésre alulirott bizottság' s szivből kivánja, hogy a
győrmegyei tanít6-egylet eszméje diadalt arasson, a kerületi taníté-egyesület mi
előbb létre jőjjön!

Zsebeháza, 1893 május havában.
Szutter Dániel, biz. jegyző. Kiss Sándor, Szij Lajos, Farkas György, bizott-

sági tagok.
Szij Lajos farádi tanító olvasta fel: "A minta-t anítók." czimü

dolgozatát. Az iskolai életből merített ezen érdekes és tanulságos
dolgozat annyira megtetszett az egyesület minden tagjának, hogy a
szerzőnek a legnagyobb elismerésüket fejezték ki. Mivel pedig a dol-
g őzat kiterjeszkedett a jó iskolár ól sxóló fejezetében egy minta-tanító
által tanított ism é t l ö okt a tás tan anyag ára é sta n m ó d jár a,
és hozzá teszi azon nézetér. hogy e tekintetben sajnQ~még nincsen
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meg á lla pított és határozott nézetük a tan férfiaknak; hogy mit és meny-
nyit kell felvenni az ismétlő oktatás tananyagáúl: a gyülés megragadja
e tételt, és annak fontosságát méltatva a jövőre thémául kitüzi: "Az
ismétlő oktatás tananyaga és tanítási mó dja ", melynek kidolgozására
Molnár Sándor répcze-szemerei, bir álatára pedig Kiss Sándor beledi
tanítók vállalkoztak.

A Zsedényi-féle 100 frtos tanítói segély elnyerésére nézve elnök
úr indítványa folytán agyülés nevezetes határozatot hozott. Te k intv e
hogy az egyesület tagjai úgy anyag i, mint szellemi, tekintetben kő rűl-
belül egy szinvonalon állanak, ebből kifolyólag nagyon nehéz és ké-
nyes dolog volt a folyamodók kőzűl a- segélyezendőt kiválasztani: a
jövőben ezen segélyre a tagokat sz o 1g á 1a t i ide jök sor ren d je
sze ri nt fogja a tanító-egyesület az egyházmegyei gyülésnek ajánlani.
Ha azon han valamelyik tanító váratlan csapás által sujtva, a segélyre
szor ul, azt soron kivül is ajánlani fogja. Mivel pedig eddig négy fo .
lyamodvány érkezett be, azokat előbb egyenként segélyezésére ajánlja
A folyó évben Vargha Antal szil sárkányi tanítónak kívánja a Zsedényi

,dijjat kiadatni,
Az indítványoknál Kapi Gyula kép. igazgató és tagtárs inditvá.

nyára elhatározta az egyesület, hogy kőnyvtárár ezentul zenemüvekkel
is fogja szaporítani; továbbá gyülések alkalmával a kántori teendőkbe'
vágó előadásokra is felhívja a tagok figyelmét.

A mily örömre hangoló volt az elnökségnek a gyülés megnyitása
alkalmával tett kijelentése, ép oly szomorító volt a gyülés végével
azon mindnyájunkat leverő nyilatkozata, mely szerint hosszas hivatalos-
kodása alul való felmentését kérte. A gyülés tagjai azonban megr ag adták
az a lk a lrnat , hogy az elnökség iránt érzett ragaszkodásuknak kifejezést
adjanak, kérvén öt hivatala tovább viselésére, melynek végre engedve,
a lemondását visszavette. Ezután a gyülést Takács Sámuel világi elnök
úr buzdítö szavaival bezárta. Kiss Sándor.

A kemenesaljai ágo hitv. evang. tanító-egyesület
közgyüléseröl

A kemenesaljai ágo h it v. evang. tanító-egyesület f. évi junius 26-án
~.-Dömölkön tartá meg tavaszi közgyülését tek. Dr. Berzsenyi Jenő és
tiszt. Dubovay Béla lelkész urak ikerelnöklete alatt. Az egyleti tago-
kon kivül jelen voltak: Nagy' Sándor kemenesaljai ev. es peres és Varga
Gyula v ő n őcz k i lelkész urak is. - Mely alkalommal egy karének el.
zengése és buzgó irna után Dr. Berzsenyi Jenő vil, elnök úr jelez-
vén a tanítók anyagi és erkölcsi sorsának fbkozarosan emelkedő hala-
dását, s rámutatván a zsinati törvények 168. § 4. pontjára, melyben
a tanítóknak megadatik azon jog, mikép a zsinaton kerületenldnt egy
tag által képviseltethetik magokat; yalamint a 85. §. C. pontjára, hol a
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tanító-egyleteknek az esperesi gyűléseken szintén egy tag által való
képviseltethetési joguk kimondatik, - melyek mind meg annyi bizo-
nyítékai az egyháznak a tanítók iránt tanusított érdeklődése és jóindu-
latának, - serkentve az egyleti tagokat a további ernyedetlen szorga· _
lomra, - a gyűlé"t megnyitja.

Olvastatolt a mult 1892-ik évi november 23-án Vönöczkön tartott
k őzgyülés jk őnyve, melynek kapcsán kimondja az egylet, .miszerint az
egyleti tagok, ha elmaradásukat vagy a gyűlésen irásban. vagy a legkö-
zelebbi egyleti gyülésen élőszóval tett jelentésükben kellőleg nem inda-
kolják, régebbi határozata értelmében az ok nélkűl elmaradókat bűn-
tetéssel fogja sujtani. - Ugyanazon jkönyv 3. pontja nyomán a jövő
őszi közgyülésre begyakorlandó énekű) a "Minden ember csak halandó"
czirnü éneket jeleli ki.

A mult lf\92. junius 25-én Ns-Dőrnőlkőn tartott közgyülés jköny-
vének 4. pontja alatt kinevezett Riczinger Ignácz sági másodtanító ol-
vasta fel és elösz ó val is bővítette -s magyarázta.: "A kérdezés" czimü
mun káját. Több szerző, de különösen Goerth: "A tanítás müvészete"
czim munkája nyomán haladt. E munkában azt igyekezik munkahozó k irnu-
tatni, hogy milyennek kell a j6 kérdéseknek lennie? De egyszersmint
alkalmat vesz magának egy ház i, t. i. lelkészi és felügyelöi, - és
á II ami t. i, tanfelűgyelői, miniszteri fel s ő b b ség e ell en itéletet
mondani, és a tanűgyi adminisztratióra vonatkozólag egyéni nézeteit
nyivánítaní. Biráló Mestery Lajos sitkei tanító, a terjedelmes munkának
themáját gyakorlatiasnak, de tartalmának nagy részét, a tárgyhoz nem
valónak, - és igy fölöslegesnek tartja Az elnökség Riczinger Ignácz
llJásodtauítón'ak az egyházi felsőbbség ellen használt kifejezéseit, melyek-
hez jog-a nincs, - valamint az egylet is a maga részéről azok fölött
meg botránkozásának adván kifejezést, - azokat, mint a tanítókat is
sértő ket - visszautasítja, és a munka érdemleges tárgyalásába sem bo-
csátkoz ik.v)

A másik munk ahozó Berecz Gábor ostfi.asszonyfai tanító és birá-
lója Szücs Imre z.-sztgróti tanító lett volna, Azonban a tagok között
már k őr őzőtt : "Az áJ.lóirásról" czimü munkájuk felolvasását - tekintve
az 'idő előhaladását és a jelen tár'g yhalmazr, - az egylet a jövő tavaszi
gyűlésre hagyja.

Az őszi próbaelőadás megtartójáúl Rózsa János kis-sornlyói tanító
lett kinevezve, a ki, is próbaelőadását Nemes-Dömölkön kivánja meg-
tartani. -

Szabó József egyI. könyvtáros jelenti, mikép Varga Gyula .evang.
lelkész úr az egylet k őnytárát az "Evang. Né pisk ola" czimü (1892-ik
évi) havi folyóirattal sziveskedett gyarapítani. Egyébkint a könyvtár jó
karban és rendben van, s minden könyv és folyóirat az egylet pecsét-
jével el van látva. Mig az egylet Varga Gyula lelkész úrnak szives

*) Az egyháamegye a f. évi junius 29-én tartott gylilésén, az egyletnek a tes t li let i
Sze l ) e tn eme nyilvánítása fölött örömét, -" s részére bizalmát fejezte ki.



ajándékáért köszönetét nyilvánítja, addig a jelentésnek egyéb részét
tudomásúl veszi. -

A pénztáros jelentése után Payr Sándor ondódi lelkésznek a
fehér-kornáromi esperességhez az 1892. junius 12-én, a kerületi új énekes
kőnyv szerkesztése és kiadás tárgyában beadott inditványa vétetett
tudomásúl. .

A Zsedényi-dij elnyerhetése tárgyában első sorban egyhangulag
Szabó Antal sőrnjéni, második sorban Németh György z.-istvándi és
harrnadi kúl szavazattöbbséggel Szabó László tokorcsi tanítókat ajánlotta
a nt. s tek. egyházmegyének.*)

A zsinati törvények 85 .. §. c. pontja értelmében az egyházmegyei
közgyülésen az egylet Koczor Márton egyI. jegyző által kivánja magát
képviseltetni.

Berecz Gábor egyl. tag a nyár folyamán valamely általa megje.
lelt napon saját méhesében egy méhészeti előadásra ajánlja magát s arra
az egylerí tagokat meghivja. Az egylet örömmel veszi tudornásúl
'ar ajánlkozó egyleti tagnak ügybuzgóságát és felkéri a,z egyes -tagokat,
hogy az előadáson minél többen részt vegyenek.

Ezek után Dubovay Béla lelkész elnök úr a gyűlést igen szép
buzdító beszéd után bezárta. K.

Nyilttér.
Nyílt levél.

T. id. Varga János új-malomsoki ev. tanító úrnak.
Tisztelt Kartárs ÚrI

Az •Evang. Népiskola- f. é. 6-7. számában olvasván "A dunántúli ágo
hitv. ev. kerületi tanítóegyesület létesítése tárgyában beadott jelentést", s ezzel
kapcsolatban .A györi ev. egyházmegyei tanítóegylet közgyülését (Ev. Nép-
isk. }99. lapsz.) - engedje meg nekem erre nézve nézetemet nyílvánítanom,
annyival is, inkább, mert ezen ügy - t. i. a kerületi tauítóegyesület ügye. -
úgy látszik, •fordulópontján - áll; de meg mert jelentésében azon egylet -
rnelynek én is tagja vagyok - méltatlanúl - habár látom; hogy jóakaratból
- hasonlíttatik Ön által ·a köves talajhoz«. Kijelentem, hogy én személyes-
kedni nem fogok, nem akarok, sem pedig a szóban forgó egylettöl semmi-
nemű megbizatást a védelmezésre nem nyertem - mert erre nincs is szuk-
sége, - hanem teszem ezt csak egyedül a jó ügy szolgálatában sannak
érdekében.

Midőn b. jelentését először végig olvastarn, reám azt a benyomást gya-
korolta, mintha az a kerületi tanítóegyesület -nekrologja- lett volna; a má-
sodszori elolvasásnal azt Bándy J. kartárs úr szerint »hattyudalnak- néztem;
de harmadikszor már csak az •elcsüggedt- ember beszédét hallám. S ezen

*) Az egyházmegye az első sorban kíjelelt Szabö Antal sőrnjéni tanítót ajánlotta.
,
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szempontból itélve újra elolvastam a jelentést, s azon meggyőződésre jutottam,
hogy ehhez talán elég oka nem is volt, - vagy legalább annyi ok, mint a
mennyit t. kartárs úr felhoz, nem elég.

Összehasonlítván az ügyet a -rnagvetővel-, sorra veszi a -talajt- (az
egyleteket) s az eredmény fölött ... elcsügged és ... leteszi a tollat. Indo-
kolja ezt, midőn egy statisztikai kimutatást közöl az egyletek magatartásáról,
s a következményt így vonja le: -kisebbségben maradtunk-,

Állítsuk csak fel újra azon Ön által is készített statisztikai kimutatást.
Van Dun á nt ú I 18 tan í t ó egy 1 et 380 tag gal.

1. A mozgalomról ez ideignemvetttudomást: a soproni
fel s ő: 15 taggal; vas i fel s ő: 60 tag; som 1 y ó vid é ki: 20 (?) tag; tn e-
cse k vid é ki: 23 (?) tag; za 1ame gye i: 14 tag; k ősz eg i: 6 tag; s o p-
r o ni: 16 tag; győ ri: 12 taggal; összesen 8 egylet: 166 taggal:

2. Az inditványt elvet et te: 1 n 14 "

3. "e 1fog adt a, de még 1
biz o n y tal a n alapon: 3

4. Az inditványt e 1fog adt a egy e-

t eme s alapon: 13
5. Az inditványt e If o g adt a kép v i-

sei e t i alapon : 3" 71 "~----------------~---
Összesen: 18 egylet: 380 taggal.

E szerint hallgat ez ideig: 166 tag, elvetette: 14 tag, elfogadta (3. 4. 5.
sorsz.) 200 tag és a soproni s felső-lövői tanítóképző-intézetek tanári kara.

Már most a hallgatókat: 8 egyletet melyikhez sorozzuk? ,! Ez ideig
egyikhez sem. Itt várnunk kell t

Az alapszabály-javaslatot' nem tárgyalók nem sorozhatók az -elvetők=
kőzé. S hogy mennyiben nem, azt szándékom épen kimutatni.

-Nérnely mag esék a köves helyre, a hol kevés v olt a föld és hamar
kikele . . . Ide sorozom a kemenesaljai és vendvidéki tanítóegyesületeket. «

- Tehát ezeknél hamar kikele és . . . •kiszárada? !. Nem! . . .

Mint föntebb jelzém, a nevezett kemenesaljai tanítóegyletnek egyik tagja
lévén, szabadjon a dolog miben állását - az én tudomásom szerint - el-
mondanom.

A kemenesaljai tanítóegylet már 1891. november 4-én örömmel csatla-
kozott az indítványhoz, . s a további teendőket (az alapszabály javaslat elkészí-
tését, összehívását stb., szóval az elő munkálatokat) a kezdeményező egylettől
várta. Az egylet mindenkor élénk figyelemmel kisérte e mozgalmat, s csak
abban volt és lesz véleménykülönbség, hogy valjon képviseleti vagy egyetemes
alapon csatlakozzék-e? - A kemenesaljai ev. tanítóegylethez a győrmegyei
tanítóegylet által készftett s átküldött a 1a psz a bál y'j a vas 1a tot az egylet
jegyzője, Szücs Imre z. -sztgróti tanító in dit v á nyá val (melyben agyülést
képviseleti alapra kivánja fektetni) egy ü t t még a mult őszszel a tagok
között körözte s a tavaszi gyülésen lett volna tárgyalandó, - ha az idő en-
gedte volna. Tehát t. kartárs úrnak azon állítása, -hogy a nevezett egylet eZ

I" 64 "

" 65
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ideig nem vett tudomást az alapszabálytervezetről «, téves, De tévesebb az
ezen állításból levont következtetése, miszerint -a mag a köves helyre esett;
mert egyletünk, azt hiszem, azon tudatban' volt és van, hogy annak eldön-
tése, vajjon a keruleti tanítóegyesület képviseleti vagy egyetemes alapon szer-
veztessék-e, csak az alakuló gyülés vagy' arrnak kebeléből kiküldött bizottság

,feladatát képezte volna első sorban. S meg vagyok győződve, hogy ezen
dolgot, ha e becses lapok hasábjain bárhogyan megbeszéljük is, bármeddig
vitassuk és feszegessük is, végleg eldönteni csak a köz gyül es fogja. S mi-
után a kemenesaljai egyesület a dunántúli kerületnek körül-belül középpontján
van, ezen előnyös földrajzi helyzeténél fogva minden valószinüség szerint a
kerületi tan. k ö z gy ü lés hel y éhe z közel lett volna, reá nézve tehát e
kérdés nem volt oly fontos, mint talán más egyletekre ; ennélfogva, nehogy
az ügy (a ker. tanitóegyesület. létesítése) eze n kérdésen hajótörést szenved
jen vagy zátonyra jusson, azt ez ideig mellőzte. Sebből folyólag, ha a ker.
tanítógyülés össze lett volna híva, - akár képviseleti, akár egyetemes alapon
- bizton hiszem, hogy a kernenesaljai tanító egylet képviselve lett volna. --
Tehát ebből láthatjuk, t. kartárs úr, hogya -talajt- (az egyletet) s a 'gabo-
nát· a »dülőről> nézte s nem csodálom. hogy csalódott.

Ha már most ez egyletnél csalódott. t. kartárs úr, kételkedni merek
abban is, nem-e a másiknál is hasonlókép járhatott. És ezt nem szemtehá-
nyáskép mondom, - nem! Sőt ellenkezőleg, azt akarom, hogy el ne ked-
vetlenedjék s ne lássa sötétebbnek a helyzetet a valónál. Azt szeretném, azt
óhajtanám, hogy Őn, ki eddig oly derekasan küzdött ... ne tegye Ie

a tollat. Hiszen ha Ön és t. egyletük mint kezdernényezők (!) is elhagyják a
zászlót, akkor sajnos . . . nekem adnak igazat, midőn azt. mon d ott am:
lEv, Népisk 1893. 1. sz.) -Tavolabb állunk a czéltól, mint valahav. S ezen
állitásom ...:.- habár t. kartárs úr nem osztja is nézetem et (Ev. Népisk. 6-7.
szám 167. Iap) ...:....még valószínűbb m a, miután bármely ügynek nincs nagyobb
ellensége és akadálya, mintha aZ már egyszer elbukott.

Azonban én hiszem, hogy, még nem veszett el ezen ügy. -Az elvetett
mag, ,hogy gyUmölcsöt hozzon, ahhoz idő kell. Mert ha a természet is csak
bizonyos idő múlva fejleszti ki a parányi magból a növényzetet, az eszmék
világába elhintett magvak már természetöknél fogva is évek múlva gyümöl-
csöznek v, -- mint t kartárs úr mondja az -Ev, Népisk. « múlt havi számában
Tehát csüggedésre nincs ok, csak . . . várni kell, - talán csak azon hallgató
nyolcz egyletre?! Ilyen ügyért harczolni csak dicsőség lehet, s az esetleges
elbukás sem szégyen .. ' és t. kartárs úr nem -szenvedhet vereséget>. mert
-az eszme megmarad és él, mig ... diadalmaskodik- (Saját szavai.) - Csak

türelem és kitartás l
Üdvözletern nyílvánítása mellett maradtam tisztelő kartársa

Ság, 1893. julius 7. Koczor Márton.
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Felelet X. úr nyílt kérdésére.
(Evang. Népisk. 6-7. szám, 203. lap.)

Az 1868/38. t-cz, 29. §-a így szól: • A fiú és leánygyermekek elkülö-
nözve, 5 a meanyire lehet, k ülö n ter m e k ben oktatandók-'.

Miért?
Hát van különbség fiú- és leánynevelés közt? ... Igenis van!
Különböznek a fiúk és leányok nemcsak nemre. testi és lelki képessé-

geikre, de legfőkép a leendő életfeladatra nézve. A nevelés-oktatásnak egy
perezre sem szabad eltéveszteni szem elől a végezélt : leendő életfeladatának
minél jobb és tökéletesebb betölthetésének képesítésére segíteni. Más a férfi
feladata, más a nőé; amaz alkot és szerez, cselekvésében bátor és kitartó és
hatáskörét inkább a közéletben találja fel; emez pedig főkép 'a családi életben
szerepel 5 leli fel élethivatását. Ehhez mérten szükséges, hogy míg a fiuknal
igyekezünk a férfiúi erények, pl. bátorság, kitartas stb. elsajátíttatására, hogy
azok hasznos honpolgárok, áldozatkész egyháztagok 5 hazafiak legyenek,
addig a leánynövendékeknél a női erények, pl. szelídség. türelem stb. megis-
mertetése és megszerzésére törekedünk, hogy belőlük házias, szer ető hitves,
gyermekeit nevelni tudó anya és értelmes háziasszony legyen. S mig a fiúkat
képesítjük, erősítjuk a közéletben való küzdelernre, addíg a leánynövendékek-
nél oda kell hatnunk, hogy ezek a családi életet megszeressék s az abban
való tartózkodást tartsák legfőbb boldogságuknak.

Miután tehát különböző a .két nem között a testi és lelki természet 5

ebből folyólag az életfeladat, következéskép kell, hogy különböző legyen a
nevelés-oktatás is. Igaz, hogy vannak olyan ismeretek, - különösen a népis-
kola alsóbb osztályaiban előfordulók. pl. irás, olvasás, számvetés, melyek kö-
zösek, dc mégis már ott is más olvasmányok valók a fiúk, más a leányok
számára; a számadásnál pl. nemcsak arra kell tekintettel lennünk, hogy a fel-
adott példák gyakorlatiak 5 a gyermekek értelmi tehetségéhez mértek legye-
nek, hanem, hogy azok a gyermekek II em éhe z, leendő hivat á 5 u k hoz
alkalmazva 5 életviszonyukból legyen merítve. Aczél - életfeladat - irá-
nyában módosúl a tananyag is. Nem czélom itt azt minden tantárgynal ki-
jelenteni, mert az most nem tartozik a kérdéshez.

Ezeknek következtében alkottatott meg az 1868/38. t.vcz. 29. §-a.
De ama ket t őse z élt vegyes (hát ha még 6 osztályú osztatlan!)

iskolában elérni igen nehéz - majdnem lehetetlen.
Bővebbi indokolást e helyen - a hol tanítóknak szólok - fölöslegesnek

tartok. De ennyit szükségesnek láttam annak indokolására, mikép a felvett
kérdés irányában megadhassam a feleletet, miszerint:

a hol 4 tan i t ó van, 4 osz tál Y ly al, 4 ter e In ben, ott 5 o k kal
. job b X. urs z e ri n t a z edd i g í, vag y is r égi beo 5 z tás, t .. 1.

1. és II. leányosztály egy teremben, egy tanító vezetése alatt,

Ill. és IV." " " "
1. és II. fiúosztály " " " " "

Ill. és IV. " " " "
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mint: 1. fiú és leány (vegyes osztály) egy teremben egy tanító vezetése alatt,

s Ir. n " ""."" "
stb., m e r t egye n l ö sz á mar á n y me Ile t t (miután ez nem szenvedne

"változást az új beosztás szerint sem) k ö n nye b ben é s sik ere seb ben
le het tan í tan i egy c z é l irányában két osz tál Y t, mint ket t ö s ' c z é l
mellett egy osztályt. Koczor Márton.

Irodalom.
Bibliai történetek evang. nép- és polgári iskolák számára. Irta Th o may

József, szegedi lelkész. A békési ágo h. ev. esperesség által ajánlva. Méhner
Vilmos kiadása, Budapesten. Ára 40 kr. = 80 fillér. E vallásoktatási kézikönyv
méltán sorakozik a Turcsáriyi- és Berecsky-féle bibliai történetek mellé. Szerző
minden egyes történet czíme után a tartalmat rövidke versben (motto) tünteti
fel; a történet végén pedig megfelelő szentirási helyek, Luther kátéjából idéze-
tek, hymnologiai jelzéssel ellátott énekversek következnek. Az ö-szövetségből fel-
vesz 40, az újszövetségböl flO történetet, történelmi egymásutánban; de hogy a
tanítónak a helyes tanmenet megtartására nézve útmutatással szolgáljon, az elő-
szóban röviden jelzi, hogy mely osztályban mely történetek tárgyaland6k. Itt
azonban helytelenítenünk kell azt, hogy az 1. o,s z tál Ynak 18 tört éne tet jelöl
ki, holott még akkor is, ha az 1. osztálynak külön tanítója van, untig elegendő
8-10 történet: osztatlan iskolában pedig az r. oszt. nem is nyer külön tananya-
got. De még inkább helytelenítenünk kell a 18 történet megválasztását. A terem-
tés, az első emberpár, az özönvíz s Jób törtéuete nem való az 1. osztálynak,
úgyszinte Jézus példázatai sem, melyekből szerző kettőt felvesz ez oszt.ályban.
Azt sem értjük, miért jelöli ki Sámuel prötéta történetét az r. osztálynak, s
miért nem inkább a Sámuel gyermekkoráról szóló történetet!? - A könyv elég
csinos kiállftású s szép képekkel van diszítve. Nagyon kár, hogy az összefüzés el
van hibázva; a 160. lap után 16 lap (a 11. ív) hiányzik, a 177. laptói kezdve a
192-ikig (12. ív) pedig kétszer is bele van fűzve. Reméljük, hogya kiad6, mi-
előtt a könyv forgalomba jönne, segíteni fog e hiányou. Különben ajánljuk Thomay
könyvét az evang. tanítói kar figyelmébe.

Magyar Tájszótár. A M. T. Akadémia megbízásából szerkesztette
Szinnyei J6zsef. Budapest, Hornyánszky V. kiadása. Az egész mű 150 ívre
van tervezve. Egy-egy tiz íves füzet ára 1 frt. Kiállítása ugyanaz, mint a Magyar-
Nyelvtörténeti szótáré. Évenként 3 füzet fog megjelenni. A Tájszótárba. felvétet-
tek : 1. a tulajdonképeni, 2. a jelentésbeli, 3. az alakszerinti tájsza.vak. Szerkesztő
beismeri, hogy műve nem lesz teljes, a meanyiben nem lesz meg benne minden
tájsz6, sem a benne levőnek minden változata és jelentése; de vigasztalását
találja abban, hogy teljes szótárát csak holt nyelvnek lehet megirni. .

Iskolai értesltök. S zerkesztőségilnkhez iskolai értesítők érkeztek: a gy ő ri,
bud ap est i, nyi reg y ház i, ig 16 i és nag y-k i kin d a i evang. gyülekezetek
népiskoláitöl. -
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A györi értesitöt összeállította Ben e d ek A d o 1f; ugyanattól van az

elején talpraesett értekezés az iskolai fegyelemről, ajánlva a szülék figyelmébe. -
A tanító-testület áll 11 tagból. A tanulök száma 270. A tanszerkészlet 597
darabot, az iskolai könyvtár 256 kötetet, a népkönyvtár 142 kötetet tartalmaz.
A mindennapi iskolából kikerült gyermekeket, kik felsőbb vagy iparos iskolába
nem jártak, a november-márcziusi időszakban vasárnap délutánonként részesítették
iskolai oktatásban. Továbbá a tanítói és lelkészi kal' a vasárnapi munkaszünet
erkölcsi felhasználására vasárnap délutánonként felqlvasásokat rendezett, melyek
tömeges látogatottságnak örvendettek. A felolvasók sorában találjuk mélt. s főt.
Kar say Sándor püspök urat is.

A budapesti ev. nép- és polgári iskolák értesitője közli a pesti ágo ev.
magyar és ném et egyház elemi nép- és polgári iskolájának rövid történ eté
Fal va y Antal tollából; továbbá részletes tanmenetet az elvégzett tananyagból.
A tanítók száma 18, a tanulóké 793. -

A nyiregyházi ev. népiskolák értesítőjéből örömmelolvassuk, hogya mult
tanév elején avatták fel lélekemelő ünnepséggel az egyház új, diszes, emeletes
központi iskola-épületét. Ez alkalommal olvasta fel Máj er szk y Béla felügyelő
a nyiregyházi ev. népiskola rövid történetét, Pa zár István igazgató-tanító pedig
alkalmi 6dáját, mely következőképen hangzik:

Óda
a nyiregyházi ágo h, ev. új népiskola felszentelése alkalmára.

Múzsák hajléka üdvözöllek téged!
Im! tisztelőid egybegyűlt körén
A sziv örömre, bámulatra ébred
Felszentelésed fényes ünnepén.

Óa mily sokáig hangzott szerte-széjjel
"Népoktatás országod jöjjön el!"
És mennyit küzdtek érte vas-erély lyel,
Hisz' a nemes eszmékért küzdni kell.

S az eszme végre győzelemre kelve
Korunknak nyitja meg virágait,
Mert önmagának hajlékot emelve
Egy jobb jövőben bizni megtanít.

N agy volt a munka, fáradság, mint tenger,
E díszes müvet létrehozni kész,
Magasztos czélra egyesűlt az ember,
Egy lett az ég s föld, egy a sziv s az ész.

Itt áll a csarnok, néma bámulattal
T6dul be rajt' tanulni kész sereg,
S hálás kebellel, lengő áhitattal
Az alko tóhoz hö imát rebeg.
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Itt áll a csarnok és büszkén mutatja
E lelkes egyház fenkölt szelleméb,
S\ mint égnek tetsző, drága áldozatja
Dicsteljes fénynyel árad szerteszét.

Hajléka a tanulás szellemének
Örömtelt szivvel üdvözöllek én.
Ajkunkról messze szálljon hálaének
Felszentelésed fényes' ünnepén!

Bár alkotóid majdan porba dőlnek,
Daczolni fogsz idők veszélyivel,
Mert mit az ég s föld együtt alkotott meg,
Annak soká, örökre állni kell!

A tanítói tesület a városban 15, a tanyákon 9, összesen 24 tagból áll ja
tanulök száma 1862. - Az iglói ev. népiskola- és polgári leányiskolában működik
9 tanító, a tanulók száma 277. Az értesítő közli osztályok szerint a bevégzett
tananyugot. - A nagy-kikindai ev. népisk. értesítője közli első sorban az újabb
időben alakült egyház s a két éve megnyüt rendes' iskola történetét, irta
Jes zen szk Y Iguacz lelkész, s ugyanattól olvashatjuk az iskolafelavatási ünnepélye
alkalmával tartott beszédet; Gre il ing e r Frigyes tanító pedig közli a tan-
tárgyaknak csoportok szerinti felosztását.

Magyarország története, mely Szilágyi Sándor szerkesztésében fog megje-
lenni, igen becses munkának igérkezik. A munkatársak közül Marczali Henrik kül-
földre utazott, hogy a honfoglalás és Árpád -kor adatait összegyüjtse. Fröhlich
Olaszországban, Feiérpataky László és Csánky Dezső a veszprémi káptalanban
tettek tanulmányokat. A műben nagy figyelmet fordítanak arra, hogy miuden
korszakba eső képet az akkori művészek eredetijének másolataiban mutassanak be.

Vegyesek.
Olvasóinkhoz. J elen számunk 'augusztus és szeptember hóra szóló kettős

szám. A legközelebbi szám okt ó ber h ó elejé n fog megjelenni.
Egyhazkerületi közgyülés Györött. A dunántúli ev, egyházkerület julius

h6 19. s 20-án tartá meg évi rendes közgyülését Győrött Szentmártoni Radó
Kálmán megnyi~6 beszédében az egyházpolitikai kérdésekre vonatkozólag elmon-
dotta, hogy azok sem hitelveinket, sem egyház alkctmányunkat nem érintvén,
helyesen cselekedett zsinatunk, hogy e kérdésekben, melyeknek megoldása részle-

. teiben még nem tudható, a kormánynak sem feltétlen támogatást nem igért, sem
feltétlenül nem ellenezte azokat, hanem várakozó állást foglalt el. A protestáns
egyház fegyvere a jog és igazság; senki jogait nem bántjuk, de viszont a magunkét
sem engedjük és mint elődeink, mi is ragaszkodunk az evangeliomhoz; védeni

, fogjuk hazánk jogait, idegen hatalom előtt soha, hazánk törvényei előtt pedig
mindig meghajolunk. A közgyülés zajos helyesléssel tette magáévá az elnök-
megnyitó tartalmát és kijelentéseit. - A felolvasott kormányrendeleteket a köz-



gyülés tudomásul vette, k öztük az is, mely elrendeli, hogy a kántortanítók fize-
fizetéséből, a mennyiben okmányilag nem igazolható: mi a tisztán kántori s mi a
tisztán tanítói fizetés, - csak a fele része vehető fel alapúl a nyugdij-igény meg-
állapításanal. (j.. tanítói kar aligha veszi ezt örömmel s megnyugvással tudo-
másúl l Szerk.)

A magyar tanfelügyelők Budapesten. aug. h6 folyamán kongressust tarta-
nak. A tanácskozás főbb tárgyai - értesülésünk szerint a következők lesznek:
1. A magyar nyelv tanításának módszere. 2. Az osztott és osztatlan népiskolák
tanterve. 3. Nem volna- e czélszeríí a falusi iskolákban a tanítás időszakának más-
képen való beosztása? 4. Az ismétlő iskoláztatás helyes irányítása s ezzel kapcso-
latban falusi gazdasági iskolák felállítása. 5. A két évi tanfolyammal biró felső
népiskolák fentartandók-e továbbra is? 6. Az iskolai mulasztások ellenőrzésének:
módja. - A kongressusra meghivattak a felekezeti tanfelügyelők is. Dunántuli
ev. egyházkerületünk. - minthogy nekünk külön tanfelügyelőink nincsenek, - a
két tanítóképző intézet (Sopron és Felső-Lövő) igazgatója által képviselteti
magát.

Hat millió a tanitóknak. Knabe Arthur, berlini tőkepénzes, egész vagyonát,
mely körülbelül 6 millió márka, Berlin város kezelésére bizta azzal a kikötéssel,
hogy abból olyan alapítványt létesítsen, melyből nyugdijazott tanítókat és tanító-
nőket se gélyezzenek. - Vajha a sanyarúbb sorsban élő magyar tanítóságnak is
akadnának ily nemes szivü maecenasai!

A méhészet a tanitóképzőkben. A vallas- és közoktatásügyi miniszter a
méhészeti oktatás ügyében rendeletet intézett valamennyi egyházi főhatósághoz.
Ebben hivatkozva az országos méhészeti felügyelőnek és vándortanítáknak az 1891.
és 1892. évi működésükről szóló jelentéseikre, a melyek arról tanúskodnak, hogy
a tanítók közreműködésével az okszerü méhészet ügye az ország egyes helyein
örvendetes módon fejlődésnek indúlt: újból fölkéri az egyházi főhatósá.got, hogya
mennyiben a főhatósága alatt álló tanítóképző- intézetben a méhészet oktatása
tekintetében még fogyatkozások vannak, azokat minél előbb megszüntesse, a
hatósága alatt álló tanítók pedig az okszerü méhészet üzésére és az iskolában
való tanítására buzdítsa.

Tanítói jubileum. A -miskolczi ágo hitv, ev. egyház énekvezére és egyik
tanítójáuak, Wolfgang Jánosnak a tanítói állásban eltöltött 40-ik és ily minőség-
ben ott helyben 25 éves működésének emlékére folyó évi julius 116 4-én egyházi
rendkivüli gyülést tartott. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Enek
és ima. 3. Eletrajz. 4. Üdvözlések. ö. Elnöki zárszó.

Az egyházi lelkésze. Zei e II k a Pál, püspök, s felügyelője, Radvány István
a közgyülésen való szives résztvételre egyházuk összes férfi és női tagjait meg-
hivták.

A jubileumi ünnepélyt közebéd, este pedig társas estélylyel összekötött
gye r me k-s z ini elő ad á s követte, malynek műsora volt: 1. Hymnus (kettős
gyermekkar). 2. A nagyapa pohara. Szinmü 1 felvonásban. Irta Forgó bácsi. 3.
Losonczy özvegye. Szavalat. 4. Mátyás király hadnagya. Történeti vigjáték. Irta
Gaal Mózes. - Fogadja részünkről is a veterán kartárs legszivesebb üd vöz-
letünket !
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A tanítói vizsgálatok reformja. A közoktatásügyi miniszter szabálysatot
dolgoztatott ki a felső nép- és polgári iskolai tanít6k és tanítőnűk képesitő vizs-
gálata tárgyában. Az uj szabályzat szerint a magántanulök ezentul nem mehetnek
okleveleik bemutatásával egyszerre képesitő vizsgálatra, hanem kötelesek minden
osztálybél külön szakvizsgát kiállni. A tanév folyamán ezentúl háromszor tartanak
vizsgálatokat. A vizsgálátok megtartása végett országos vizsgál 6 bizottságokat
szerveznek, melyek egy-égy elnökből, alelnökből, miniszteri biztesból a kellő
számu bizottsági tagb61 fognak állani. Az elnököt a miniszter nevezi ki öt évre.
A vizsgálatok három részből állanak, nevezetesen sz6beli és irásbeli vizsgálatböl,
végre gyakorlati tanításb6l. Az uj szabályzat a iövő tanévben lép életbe.

A kicsapott) diákokról. A vallas- és közoktatásügyi miniszter rendeletben
gondoskodott azokról a diákokról, a kiket, valamely sulyosabb vétség miatt az
iskolából ki kellett zárni. Kimondotta a miniszter, hogy magállvizsgálatot tehet-
nek a kitiltott diákok, mert a kitiltás következménye csupán az lehet, hogy nyil-
vános előadásokat nem látogathat akitiltott, de semmi esetre sem az, hogy az
illető elől a tanulás lehetősége is elzáraesék. - Ugyan e rendeletben egy. másik
elvi jelentőségű határozat is van. E szerint a teljesen ki nem fejlett polgári isko-
áknál is lehet a felsőbb o sztályokr61 magánvizsgálatot tenni, ha az iskola minden
szaktárgyra el van látva tanárral.

Promotio sub auspiciis Regis. A király fölelevenített nálunk egy régi szép
egyetemi szokást, maradványát az egyetemek középkori szertartásainak: promotio
sub auspiciis Regis-t, a ldrály képviselője előtt val6 dectorra avatást, melynél
az uralkod6 arany gyürüvel fejezi ki elismerését a tanul6 fiatalság kitünőségének,
ki jeles eredménynyel végezte minden tanulmányát. Ma jelent meg a hivatalos
lapban a következő királyi kézirat: "Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rem előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti és kolozsvári. egyetemen, a
"promotio sub auspiciis Regis" intézménye az előterjesztésben jelzett m6don fel-
ujittassék. "

A királyi kézirathoz az eljáráara vonatkoz6 szabályrendeletet csatol a. köz-
. oktatásügyi miniszter,mely a következőkben foglalható össze: Akitüntetésre

érdemes jelölteket az ill~tő kar előterjesztésére az egyetemi tanács hozza javas-
latba a miniszternek. Minden iskolai évben a budapesti egyetem összes karainak
hallgat6i közül legfeljebb csakis kettő, a kolozsvári egyetem hallgatói közül pedig
csakis egy hozhat6 ezen legfelsőbb kitüntetésre javaslatba. E javaslatnak megté-
telénél csakis azok az erkölcsi magaviselet tekintetében is teljesen kifogástalan
doktorjelöltek veendők figyelembe, a kik ugy gimnáziumi, mint egyetemi tanul-
mányaikat általában jeles eredménynyel végezték be és a doktori fokozat elnye-
réséhez szükséges összes szigorlatokat is mind kitüntetéssel tették le. Egyenlő
körülmények között előnyben részesítendő az, a kinek atyja a haza körüli szolgá-
lataival érdemeket szerzett. A szabályrendelet az 18~)3-94.iskolai évben lép
életbe.

Ujitás az iskolai térképek terén. A Lampel-féle könyvkiad6czég (Wodianer
,F. és fia) érdekes kivitelű megyei térképeket kezd közzébocsátani, melyek nép-
iskoláink körében elterjedésre fognak szert tenni. E térképek ugyanis - egybe-
hangzóan a tanterv ama követeléséveI, hogy a népiskolában a szemléleti oktatás-
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nak a lehető legtágasabb tér biztosíttassék - nemcsak ~ közigazgatási beosz-
tást, a városokat, foly6kat, vasutakat, megyei utakat stb. tűntetik föl, hanem a
mit eddig még sehol meg nem kiséreltek, feltüntetik egyuttal, a térkép keretéül
alkalmazott szinezett rajzokban. az illető megye terményeit, ,lakossága viseletét,
foglalkozását, a megye legfontosabb épületeit, vidékeit; sőt még ennél is tovább
menvén: amegye területén lefolyt legfontosabb történelmi eseményeket is rajz-
ban mutatják be. Igy pl. az előttünk levő csongrádmegyei térkép kerete a kö-
vetkezőket ábrázolja: amegye ezimerét, a szegedi rakodöt, halász-szerszámokat,
a csongrádi népviseletet egy parasztleányon és egy kauászon, a szegedi szappant,
buzát, tengerit, dobányt, paprikát, egy ménest és végre bemutatja ügyes képben
a pusztaszeri gyülést. Hasonl6 m6don van bekeretezve Krass6-Szörény megye
térképe Herkulesfürdő rajzával, az oláh népviselettel stb. Hogy ilyenformán a
földrajzi oktatás sokkal könynyebbé és sikeresebb é van téve, azt fölösleges bizo-
nyitanunk. Örvendünk, hogy e becses ujitást magyar paedagogusok kezdeménye-
zik s .öhajtjuk, hogy az új térképek használata terén is a magyar népiskolák
legyenek az elsők. A kiadók, a kik eszméjüket szabadalommal is védik, igen 01-
cs6n, 20 és 30 krajczárjával árulják a térképeket.

A közgyülés minden vita nélkül elfogadta a soproni főiskola érdekében
az állammal kötendő szerződést, mely szerint az állam pénztár egyszer minden-
korra 30,000 forinttal járulna a főiskolai építkezéshe~, az évi kiadásokhoz pedig
évi 11.000 forinttal, s ennek fejében 4 tanárt a kormány nevezne ki képesitett
evang. egyének közül. - A felállítandó ker. leánynevelő-intézet javára a Kőszeg
városi ev. egyház. tett legkedvezőbb ajánlatot: két utczára nyil 6 szép telket s
11.000 frt alaptőkét. A kerület az ajánlatot elfogadta, az intézetnek Kőszegen
va16 felállítását elbatározta ; a kiküldött bizottságot az ügy akként való megol-
dására utasította, hogy az intézet a jövő év őszén megnyithato legyen. Közgyü-
lési határozat szerint a Zsedényi-alapböl . 1884-t61 kezdve nem 9 tanító fog 100
frtjával részesíttetni segélyben, hanem 10 tanító 80 frtjával, mert az alap jöve-
delme csak ennyit bir meg. Indítvány tétetvén arra nézve, hogy az egyetemes
egyház theologíaí akadémiája az ismételten előfordulö pánszláv üzelmek miatt
Pozsonyból valamely magyar városba helyeztessék át: határozatképen kimondatott,
hogy az egyetemes gyülés fefkérendő, miszerint a dunáninneni egyházkerületet a
legerélyesebb intézkedések megtevésere hivja fel.

Protestáns árvaházak Debreczenben. Debreczen város legut6bbi közgyülé-
, sén elhatározták, hogy az u. n. protestáns árva tartó alap a két evang. egyháznak,

árvaház létesítése végett autonom kezelésre kiadassék. Az alap, melynek egyik részét
. már régebben kiadták a róm.' katholikusoknak, kevés hiján 300,000 frt, lélekszám

arányában akként osztatikmeg, hogy az ev. ref. egyház 291.897 frtot, az ágo
ev. egyház pedig 6266 forllltot kap. Az átadás 1894. január l-én fog megtör-
ténni.

Küzdelem a magyar nyelvért. Békésmegye közigazgatási bizottsága
utasította B.-Csaba községét, hogy a tanyai iskolák közül kettőt az ágo ev. egy-
ház kezeléséből vegyen át, mert noha az egyház külön hat6sági felsz6litással
kötelezve is volt rá, egy éven belül nem vitte be a tanyai iskolákba a magyar
nyelvet. Ezt az ügyet nem rég tárgyalta a városi, közgyülés, a hol a kérdés
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főleg azért adott okot hosszabb vitára, mert az egyik ágo ev. lelkész Szeberényi
Zs. Lajos védte az egyházat s tiltakozott a kérdéses iskoláknak községi kezelésbe
vétele ellen. Ez a felszólalás provokálta Szucsu Bélát, Korosy Lászlót, lia an
Bélát és Belíczey István volt főispánt, a kik mindannyian azt hangoztatták, hogy
át kell venni az iskolákat községi kezelésbe. Beliczey azt is kijelentette, hogy a
nép akar magyarnl tanulni, de a vezérek vissz atartják. Végre is Szeberényi lel-
lelkész indítványával magára maradt. Csabán valöszinüleg ez volt a magyarság
utols 6 küzdelme, mert az ev. egyház vezetői okulni fognak az üdvös leczkén.

T ót gimnázium. A túr6cz-szentmártoni N arodnie N oviny jelentése szerint az
ágostai hitvallású dunáninneni egyházkerület kebeléből kiküldött T6t gimnaziumi
bizottság Mudrony Pál elnöklete alatt julius lO-én ülést tartott, s tekintettel "a
t6t tannyelvü középiskola égető szükséges voltára" elhatározta, hogy az augusztus
23-án tartandó egyházkerületi gyülésen inditványozni fogja a t6t gimnázium hala-
déktalan megnyitására szükséges lépések megtételét. Megjegyezni val6, hogy a
Turöcz- Szent- Mártonban felállítand6 t6t gimnazi um alapítványainak összege a mai
napig 63.442 frtra emelkedett. A bizottság a gyüjtések megujitását fogja java-
solni az egyházkerületi gyűlésnek. - Reméljük, hogy ehhez úgy az egyház-egye-
temnek, mint az állami hatóságnak is lesz hezzászólása,

Révai Miklós emléke. A torontálmegyei közmüvelődési egyesület s a dél-
magyarországi tanít6egyesület emléposzlopot állitott N agy-Szent-MikI6son Révai
Mikl6snak, a történeti nyelvészet atyjának s a magyar történelmi nyelvtudomány
megalapítójának. Az emléket e h6 2f>-én -Ieplezik le nagy ünnepiességgel. A meg-
állapított programm szerint az ünnep napján 8 órakor istentisztelet lesz, mely
után az említett egyesületek közös diszgyülést tartanak. Kis Sándor dr. piarista
tanár mond ez alkalommal emlékbeszedet Révai fölött, Az ünneplő közönség ki-
vonul aztán az emlékoszlophoz, hol nagy-szent-mikI6si daloskör elénekli a Hym-
nuszt, Bányai Jakab tanít6 ünnepi beszédet mond, mire leleplezik az emléket s
elhelyezik azon a koszorukat. Az ünnepségre nagyban készülnek már Nagy-Szent-
Mikl6son.

Tanitás telegráffal Egy amerikai vasúttársaág vasárnapi iskolát tart fenn
telegráf segítségével. A tanító minden kérdést táviratilag küld a különböző állo-
másokon levő tanítványaihoz s épen igy kapja a feleleteket is. Táviratilag mond-
ják az imákat s olvassák fel a bibliáb6l az egyes részeket.

A jó levegö. Egy angol tud6s két évig tanulmányozta a levegő portartal-
mát s arra az eredményre jutott, hogy egy köbozeútimeter tiszta hegyi levegőben
696 porrészecske van, Londonban ellenben százezernél is. több.

A halászat új módját honosították meg a franczia tengerparton. Villamos
fényt árasztanak szét egyes helyeken s a halak tömegesen t6dulnak az új csoda
megnézésére, úgy hogy a hálók mindig tele vannak.

A legnagyobb fa a világon jelenleg, a mennyire egyeseket megmérték, egy
gummifa (Eucalyptus regnans) Viktoria államban Capé-Otway mellett, Ausztráliá-
ban. Nagysága 415 láb s igy nagyon megközelíti a legmagasabb gulák és tor-
nyok magasságát.

Szerkesztői üzenetek
S. D. Lugos. Szives válaszát, a kérdéses ügyben várom. - a. 1. A s rajna-melléki tanterv»

mint a »Magyar Tanítóképz ő « külön lenyomata jelent meg, tehát a nevezett folyóirat szerkesztő-
sége (Budapest, Józsefkörút 85. sz.] útján szerezhető meg legkönnyebben. Az ára nincsen jelezve.-
K. S. Vel eg. Az igéret és biztatás szivesen . tudomásúl vétetik. Nagy érdeklődésset várom elhatáro-
zását a jövőre nézve. Szeptemberben Iegyea szerencsénk!

$. J. Budapest. Hogyan vagytok? Pali öcsénk majd október elejére kéri a levél folytatását!


