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Evangelikus .Nepiskola.
~ev-elés- és oktatásü.gyi hav-i folyóirat_

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztö és kiadó: Papp József •

.A kántortanítók sérelme.
(A dunántúli ev. tanító-egyletek b. figyelmébe ajánlva.)

Egy csalódással ismét gazdagabbak,. egy illuzióval pedig szeg é-
nyebbek vagyunk.

Megnyug·vással fogadtuk a mult évben az új nyugdíjtörvény ama ren-
delkezését, mely a tanítóknak 40 évi szolgálat után a beszámítható teljes
fizetéssel leendő nyugd ijaztatást, s özvegyeik nek és árvaiknak is a régi
törvénynél előnyösebb gyámoIítást biztosít.

Megnyugvással azért, mert agg napjainkra, midőn a nehéz munkában
elcsigázott test megtagadják szolgálatukat, biztosítettnak hittük magunkat,
s mert a kenyérkeresöjüktől esetleg megfosztott hozzánktartozóinknak jövendő
sorsa sem látszott többé oly vigasztalannak.

Jól esett a kétségbeeséshez közel álló tanító családapáknak e remény.
A nehéz aggodalommal telt szivekből önkény telen mély hálafohászok sza-
kadtak föl; a könnyezéshez szokott szemek ben egy-egy örömsugár is
megvillan t !

Önámítás, délibáb csaló játéka volt az egész! Egy végzetes szó a
törvény §-ában mindent elrontott.

*
Bizonyára olvastak kedves pályatársaim - a közoktatási minisz-

ternek 29,751 szánni rendeletét, mely utasításúl szolgál a beszámítható
tanítói fizetésnek a kántorítól leendő különválasztassal megbizott közeg
eljarasahoz. Bizonyára keserü érzelmek foglalták el ennek olvasása után
az önök szivét is!

Szükségesnek tartjuk ez elvülasztast mi tanítók is, s nem is ez képezi
a mi sérelmüuket, szükségesnek tartottak volna ezt már a nyugdíjtörvény
reviziója előtt, de igazságos és méltányos alapon!

Tudtuk mi azt, hogy az lij nyugdíjtörvény kulcsa ez a kifejezés:
»be s z á m ít h a t ó tanítói fi z e t é s,« de hogy ez a beszámítható fizetés



ily arányban állapíttassék meg, a mint azt a miniszteri utasítás elrendeli, I

arról nem is álmodtunk.
Az az arány, mely szerint ez az utasítás a- tisztán tanítói fizetést a

kantoritúl elválasztani rendeli, képezi a mi sérelmünket.
Lássuk csak mit tartalmaz ez utasitás l Az utasitás ő-ik pontja sze-

rint oly állomásokon, hol a tanitói fizetés a kántoritól elkülönítve nincs
- s a mienk mind olyan - tisztán tanítói fizetésnek csak a tandij tekint-
hető, (hát a hol tandij sincs, mert reménylem, vannak ilyen iskolák is!)
ennek ellenében a stólajövedelem tisztán kantori fizetés; ezen tételek az
összfizetésből levonatván, a fennmaradó összeg, - tehát az élvezett fize-
tésnek legalább is 4/5 része - közös jövedelemnek tekintendő és mint
ilyen, két egyenlő részre osztva s az egyik részt kiegészítve a kizárólag
tanítói minöségben élvezett fizetéssel - a tandíjjal - képezi majdan a
nyugdijazásnál beszámítható fizetést.

Ez röviden azt jelenti kedves pályatársam, hogy a most élvezett fize-
tésednek csak a fele tanítói fizetés, a másik fele kantori jövedelem, és
mint ilyen végellátásodnal nem jön számításba.

Ha tehát van jelenleg 600 frt évi fizetésed, ebből mondjuk 60 frt
tandij, s ugyanannyi stólajövedelem, összesen tehát 120 frt levonandó ; a
fennmaradt 480 frt felerészben (240 frt) tanítói-, felereszben pedig kán-
tori fizetés) ügy hogy összes beszámítható fizetésed a 60 frt tandíjjal együtt
nem több 300 frtnal. Hol itt az igazság és méltányosság?

Az igazság és méltányosság, de a természetes logika is azt tartja,
hogy a tanítói fizetés a tanítói szolgálat után, valamint a kantori fizetés
a kantori .szolgálat után a teljesített munka arányában jár.

A .tanítói szolgálat hetenkint, - nem számitva az előkészületre for-
dított munkát, mi a kántori teendőknél soha sem szükséges - ideértve
az ismétlő oktatást is minimum 30 órai nehéz munkát kiván; a kantori
szolgálat pedig ennyiból áll: naponkint egy rövid negyedórai könyörgés és
vasárnaponkint 1 és fél óráig tartó istentisztelet, ez hetenkint maximum
3 órai munka (a temetések külön dijaztatván, nem számíthatók).

A kantori minőségben teljesített szolgálat tehát ügy aranylik, a ta ní-
tóihoz, mint 1 : 1O-hez, következéskép a most élvezett kántortanítói fize-
tésnek is legfeljebb tizedrészét lehet igazságosan kantori fizetésnek venni,
s 9/10 része pedig' tanitöi illetménynek tekintendő.

Ily alapon óhajtottuk és reménylettük a kétféle fizetés elválasztását,
s ha mégis a megbizott közegek a miniszteri rendeletben foglalt utasítás
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szerint fognak eljárni -- s ezen nem is kételkedünk - rajtunk tanítóken
a legnagyobb igazságtalanság és méltatlansag követtetik el.

Igaz, hogy az államnak hatalmában áll úgy eljárni, a mint neki
tetszik, de nem kevésbbé igaz az is, hogy egy m ű v e l t jogállamnak
nem szabad mást akarnia, mint az igazságot, mert csak egye-
dül ez képezi szilárd alapját.

*
Érdekes ezen miniszteri rendelet a kantori es tanítói fizetések ekkénti

elválasztására vonatkozó részének indokolása is, mely szerint (lásd 8. pont)
» az igazságtól (1) eltekintve azért is nem mérlegelhetők az egyik vagy
másik (kántori s tanítói) minőségben teljesített szolgálatok arányai, mert
valamely felekezeti iskolának államivá, vagy községivé nyilvánítása esetén
a tanítói tól külön választandó kantori állás javadalom nélkül nem maradhat. «

Tehát mivel a kantori állásnak is majdan javadalomra lesz szüksége,
a tanítói szolgálat által keservesen megédemelt fizetésnek felét kell ilyenül
lefoglalni 1

Hogyne 1 Megbüja ezt a megosztást a gazdag tanítói fizetés, jut is
marad is elég bőven 1 . . . . Legalább olcsóbb iskoláztatása lesz; a jövő
században az államnak, s a felekezetekre sem háramlik új teher a kantori
állások szervezéséből. Lám milyen szépen találkoznak itt az állam és az
egyház érdeke; hogy a tanító az áldozat, ki törődnék ezzel?!

Fájó seb ez a felekezeti tanítóság testén, mely ha orvosolva nem
lesz, megtámadhatja a test egész szervezetét is.

Elszomorító dolog ez, melynek hatása nemcsak a tanítókon, mint leg-
első sorban érdekel teken fog meglátszani, hanem közvetve magán a nép-
nevelés ügyén is, mert ily módon nem lehet a tanító-testület körében lel-
kesedést, hivatás-szeretetet ébreszteni vagy fönntartani; lelkesedés és hiva-
tás-szeretet nélkül a tanító pedig nem felelhet meg kötelességének, s ha a
tanító csak béres munkát teljesít, az iskola nem fogja elérni czélját. -
Ime a veszély, mely eme rendelétből kifolyólag a népnevelés ügyét fenyegeti!

A. rendelet tehát nemcsak hogy nem igazságos és méltányos, hanem
nem is észszerű, mert azt a czélt, a melynek szolgálatában keletkezett,
veszélylyel fenyegeti.

Fölmerül most már az a kérdés: Mi a teendőnk e rendelettel szemben.
hogy sulyos sérelmünk orvosolva legyen?

Néma kesergés, panaszolkodás, tétlen sopánkodás itt nem használ
semmít, itt tenni és pedig sürgősen tenni kell!
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Tudomásom szerint tanító-egyleteink legtöbbje ősszel is tart gyülést ;
a legközelebbi őszi gyüléseken nézetem ezerint megbeszélés tárgyává kellene
tenni az ügyet, igazságos és jogos panaszunknak őszinte nyilt kifejezést
adni sannak orvoslását az egyházmegyék utján a kerülettől sürgősen
kérelmezni. De hogyeljárásunk erkölcsi súlylyal is birjon, minden egyes
tanító-egyletnek meg kellene ezt tennie.

Kérelmezzük tehát az egyház közbenjárását az államnal arra nézve,
hogy tanítói és kantori fizetéseink igazságos és méltányos alapon - a
kétféle minőségben teljesített munka arányai szerint - különíttessenek el.

Lehetetlen, hogy az egyház közönynyel viseltessék saját tanítóinak
sorsa iránt.

Lehetetlen, hogy az egyház, mely az igaz ügy védelmére oly sokszor
sorompóba lépett már, szó nélkül eltürje saját tanítóinak ily igazságtalan
és méltatlan megkárosítását ! ,

Sokszor hallottam hangoztatni: »Az iskola az egyház veteményes
kertje « s én készséggel elismerem, hogy az is; de ha ez áll,akkor a
tanító nem lehet más, mint az egyház kertésze, mutassa meg most az
egyház hogy ezt a kertészt csakugyan az ő sajátjának tekinti, kinek ér-
deke az ő érdeke is; mutassa meg, hogy ennek a kertésznek nemcsak ter-
heket tud a vállaira rakni, hanem érdekeit is kész megvédeni !

S ha mindamellett megtörténnék az a szerencsétlenség, - mert va-
lóban annak kellene nevezni - hogy az egyház érdekünk ben nem tenne
semmit - a mit nem hiszek - van még egy fórum, melyhez ügyes-
bajos dolgában fordulni minden egyes honpolgárnak jogában áll, ez pedig
az országgyülés. Ha az egyháznál hiába zörgetünk, forduljunk egy aka-
rattal kérelmünkkel az orszaggyüléshez l

Alkotmányos államban kell, hogy mindenki megtalálja baja orvoslá-
sát; elvégre a -rniniszter is csak az alkotmány közege, kinek intézkedéseit
is a törvény, jog és igazság kell, hogy korlátozzák.

Sajnálatra méltó körülmény, hogy az a régen vajudó kerületi tanító-
egyesület mindeddig nem alakulhatott meg; nagy szolgálatot tehetne most
ügyünknek, de azért ne legyünk oldott kéve, hanem közös bajunkban
egyesüljünk mindnyájan a baj elhárítása czéljából; a kartársi szerétet és
az ezen alapuló egészséges testületi szellem fűzzön össze bennünket, így
jogos és igazságos küzdelmünket remélhetőleg siker fogja követui.

Úgy legyen! M.
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Új képezdei tanterv.
A most érvényben levő állami elemi tanítóképezdei tanterv 1882-ben

adatott ki azon megjeg yz éssel, hogy négy év múlva a szerzett tapaszta-
latok alapján esetleg kiigazitandó. Azóta tíz évnél több idő telt el, a
sz erzett tapasztalatok is szükségessé tették a tantervnek a modern pae.
dagógiai követelményeknek megfelelő kiigazitását; a kiigazitás, illetőleg
egy új tantervnek készítése és kiadása azonban egész napjainkig késett .

. Hogy ma már közel állunk ahhoz, hogy új tantervet kapjunk, azt első
sorban a kép. tanárok országos egyesületének köszönhetjük, amely
egyesület munkát és fáradságot nem kímélve állapította meg azon el-
veket, a melyeknek alapján a tenterv elkészítendő, építette fel azon
várat, a mely az új tanterv ala pjáúl és keretéül szolgálhat. Ma már a
k őzok tatá si tanács is elkészítette az említett egyesület felállította elvek
és keretek alapján tantervjavaslatát s azt tudomásom szerint egynehány
állami képezdének véleményezés végett átküldötte.*) A szóban forgó
tantervjavaslat lényeges változáson már aligha fog keresztülmenni, azért
nem tartom felesleges munkának a tantervjavaslat általánosságban és
nagy vonásokban való ismertetését.

Mindenek előtt jól esik beismernem, hogy az előttem fekvő tan-
tervjavaslat a régihez képest jelentékeny haladást jelent. Szembeötlő
a tantervjavaslatnak az érvényben levő tantervvel szemben mutatkozó
haladása, akár a paedagogia szigorú szemüvegén, akár a tanítóképző
szakiskolai jellege követelményeinek sz ernpo ntjáb ó l, akár pedig ,az éppen
nem kiesinylendő, sőt elsőrendü fontossággal biró magyar nemzeti szem-
pontbó1 vizsgáljuk azt. Jó oldalai mellett azonban nem szabad megfeled-
keznünk a javaslat hibáiról sem s a midőn különösen ezeket igyekszem
a kellő világitásba helyezni, teszem azt nem g áncsolódá sbó l, hanem
abból a szempontból, hogya döntő körök az utolsó órában bár, de még
nem későn, tétessenek ez úton is ezen hibákra figyelmessé.

A legelső lépés egy ily tanterv, vagy tantervjavaslat készitésénél
bizonyára az, hogy az iskolafajjal elérni szándékolt czél tüzetik ki s
ahhoz képest válogattatnak ki azon eszközök, a melyekkel a k itűz őtt
ezél legkönnyebben, legbiztosabban és leggyorsabban elérhető. Nem
akarok itt a tanítóképzés ez éljának kitüzésével szalmacséplést végezni,
t is ztában van azzal mindenikünk. A mid ő n a tantervjavaslat által elérendő
czélt mégis kifog áso loru , teszem azt a z ér t, mert nem szeretném, ha k é-

pez.déirik elé a rendelkezésre álló időt és anyagot tekintve, elérhetetlen
mértéket állítanának. A kitüzött ezélt egyrészt túlrnag asnak, másrészt
nagyon is sokoldalúnak találom. Bizonyára mindenikünk szeretn é a ta-
nítóképzés elé a legmagasabb czéJt k itüz ni, tanítóink nak a lehetö leg-
szélesebb látókőrt megadni, de akkor, mikor a gyakorlati élet számára

*) Az orsz. közoktatási tanács nevezett tanterv-javaslatot a soproni ev. tanítóképzö intézet
tanári karának is meg küldötte véleményezés végett. Szerk.
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akarunk teremteni, szakítanunk kell egyéni -érzelmeinkkel s a reális
alapot el nem hagyva, kell latolgatnunk népoktatásügyünk kezdetleges,
sokszor sanyarú viszonyait. A tantervjavaslatban kitüzött czélt az őt
évfolyamúakká tett tanítóképezdékkel sem volna könnyü elérni; de kinek
jutna eszébe a képzésnek az anyagí díjazás szempontjából máris ma-
gasra emelt mértékét még magasabbra emelni? Társadalmunkat át kell
először alakítanunk, olyan új elemekkel megszaporítanunk, a melyek a
népoktatásügy és ez ügy munkásai iránt kellő érzékkel birnak; addig
is érjük be azzal a czéllal, a melyet négy, illetőleg nyolcz év alatt sze-
rényebb tehetségü s anyagiakkal éppen nem bővelkedő növendékekkel
elérni lehet. Hiszen ez a czél sem kicsinylendő, akár önmagában, akár
nálunknál előrehaladottabb nemzetek képezdéi elé tűz őtt czéllal össze-
sasonlítva tekintjük is azt. Vajha az így leszállított mértéket igyekez-
nének elérni az összes honi képezdékben! A tantervjavaslat azonban
nemcsak magas tudományos és szakképzettségü tanítókat, hanem jó
kántorokon kívűl még dillettáns orvosokat, nyelvismerettel biró embe-
reket, mintaszerü gazdákat, sőt nemzetgazdákat, mindenféle mesterség-
hez és kézi munkához értő ezermestereket akar a tanítónövendékekből
faragni. Csak örülhetnénk azon, ha ezen követelményeknek tanítóképez-
déink eleget tehetnének, de az idő rövidsége a megvalósítás elé fizíkai
lehetetlenséget g őr dítvén, ezen követelmények minden bizonynyal csak
papiron maradnának s így nem jobb-e őket a javaslatból még ideje-
korán törölni?

A tantervjavaslatban kitüzött magas és sokoldalú czél eléréséhez
mindenekelőtt és mindenekfelett idő kell. Érezték ezt a ja vaslatkészítők
s miután a képezdei tanfolyamok megszaporítására nem gondolhattak,
a meglévő tanfolyamokat terhelték túl órákkal. Avagy nem túlterhel-
tetés-e az, a midőn a most érvényben levő tanterv heti 27, 27, 27, 26,
tehát összesen 107 órájával szemben 37, 37, 38,38 órát évfolyamonként,
tehát összesen 150 órát tervez? Az óra szaporulat tehát 43 volna, a mi
legalább egy teljes évfolyam ór ái n ek felel meg. Joggal kérdhetjük,
hogy heti 38 óra mellett mikor szakíthat a növendék időt a tanultak
megemésztésére, feldolgozására és az önképzésre, vagy mikor fordíthat
az iskola gondot, éppen a közoktatásügyi tanács által nemrég annyira
hangoztatott testi nevelésre, játékra, k ir ándulásra, k orcsoly ázásr a, stb. ?
Lehetetlen, hogy akadjon a tanulók érdekeit szivén viselő paedagogus,
a ki ezt az óraszámot nem tartja túlságosan magasnak és így lesz ál lí-
t andónak. A javaslatkészítők is érzik ezt, a mi fényesen tünik ki a
javaslat mellé csatolt s a .Magyar Taaítóképző"-ben napvilágot látott
indokolásból. Miután azonban a k itűz őtt czél eléréséhez az említett óra-
számra legalább is szükség van, de ezt az óra számot f~ltét!enül le kell
sz á.llítanunk, csakugyan nem marad más hátra, mint valamivel alacso-
nyabbra tenni tanítóképzésünk czélját. Itt csak egy-két tantárgyról, il-
letőleg az arra fordítandó időről akarok megemlékezni. Nem látnék
veszélyt abban, ha a rnosta ni magyar nyelvi tíz órát nem őt, hanem



279

csak két órával emelnék; hiszen magyar nyelvet kell tanítania minden
hivatása magaslatán álló képezdei tanárnak, ha pedig nem mind enik
tanítja azt, akkor a k itűzőtt tizenöt órával sem fogunk czélt érni. Nem
látnék veszélyt abban sem, ha a német nyelv a rendes tantárgyak so-
rából teljesen töröltetnék s fakultativvá tétetnék. A képezde szakiskola
s ma már a magyar k ultura emlöin is kiváló tanítókat képezhetünk,
mine k hódolunk itt is idegen kulturának ? A javaslatból külőnben is
az látszik, hogy anémet nyelv csupán a külsz in, a dekorum kedvéért
van felvéve, mert hiszen az általa eszközölt megterheltetés mellett egye-
nesen lehetetlenség egy idegen nyelvet heti 2-2 órán megtanítani
a mikor a mostani 10 óra mellett sem sikerült türhető eredményt fel-
mutatni. A javaslat indokolása a csekély óraszámot a dajka-módszer
csalhatatlanságának odaállitásával akarja pótolni; ó hajtorn, hogy kéte-
lyeim daczára ez neki telje; mértékben sikerüljön. Külön tantárgyként
akarja a tanterv a közgazdaságtant taníttatni, a mikor a történelem és
alkotmány tan tanítására különben is 8 órát vesz fel s a mikor a ké-
pezde máris túl van terhelve tantárgyakkal. A természettudományi tár-
gyak az érvényben levő tanterv vel szemben heti 7 órával kapnának
több órát, az ének és zene 6 órával, a rajz és szé pir ás szintén 7 órával.
So kal lom valamennyit, de különösen az ének és zenére szánt heti 20
órát, mert hiszen valamennyien tudjuk, hogy a zenei órák nem gyakor-
lásra, hanem első sorban arra szolgálnak, hogya nö;endékek azokon
egy bizonyos idő alatt tett haladásukról számot adjanak, Itt nem a
tan órák, hanem a gyakorló-órák emelésével érhetünk czélt. A kézi
munkára és gazdasági gyakorlatok ra a javaslat heti 4, 4, 3,2 órát sz á n
és ezen idő alatt akar a leendő tanítókból rnintaszerü gyakorlati és el-
méleti gazdát és különféle mester ség ek hez és háziipari foglalkozásokhoz
értő ezermestert faragni. Helyszűke nem engedi, hogy azt a sok kar-
tonmunkát, agyagmunkát, farnunkát, sőt érczmunkát felsoroljam s a
háziipar- mun ká.kat r ész letezz ern, a melyek ezen órákon űz endök, csak
azt állítom, hogya fel á llitott mérték betöltése esetén tanítóink állásukat
a - talán nem annyira ideális, de mindenesetre jövedelmezöbb mester-
séggel cserélnék fel. Ezen általános óra- és mértékemelés közepette
csupán a számtanról feledkezett meg a javaslatkészítő bizottságo, pedig
a számtan népiskoláink egyik alapvető s legfontosabb tántárgya, az
általános műve ltség nek egyik legelőkelőbb tényezője. Az erre szánt
heti órák száma 4, 1, 1, 2. Ha nem csaló dom, éppen a javaslatkészítő
bizottság tüzte ki azt az elvet maga elé, hogy az eg'y órás tantárgyakat
szor ítja kevesebb időre s két-két órát juttat nekik; annyival korni ku-
sabb, hogy éppen e tárg y nál feledkezett meg felállított elvér ö l.

A tantervjavaslatnak _egyik legerősebb oldala a felvett tananyag-
nak tapintatos megválasztása és ügyes berendezése. Ha ezen tanterv -
mint előre látható - megvalósul, akkor ez lesz összes tanterveink
között a legrészletesebb, a' tudományos és paedagogiai követelmények-
nek legmegfelelőbb s- így legértékesebb tanterve. Kifog ásaim azonban
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itt is vannak. Akkor, a mik or egy munkát bizottság, tehát több ember
készít, sz inte elkerülhetetlen, hogy az egyes részekben s azok feldolgo-
zásában elvi ellentétek ne' merüljenek fel., A mostani tantervnek egyik
sarkalatos elve, hogyaképezdei oktatás előképe legyen a népiskolai

'oktatásnak. A javaslat csak részben valósitja meg ezen elvet. A magam
részéről nem rajongok az ily kétes értékü, sőt talán csak szólam számba
menő elvekért, de legalább az egyes tantárgyak feldolgozásán belűl
egy· egy elv keresztülvitelét szeretném látni.

Áttérve az egyes tantárgyak r észtetezésére, a neveléstudományok-
nál meg kivánom jegyezni, hogy az induktiv mó dszer nem a kellő szi-
gorral valósíttatott meg a tananyag beosztásánál. Az iskolai egészségtan
különválasztását az első osztály anyagától, vagyis a testi élet eg észség-
tani és neveléstani vonatkozással történendő tanításának elkülönítését
az ,iskolai egészségtan tól, szűkségtelennek tartom, mern hiszen az iskolai
élet egészségi követelményei sem lehetnek mások, mint az általános
egészségi követelmények, másrészt pedig az egészségtani kőve telmé-
nyeket nem annyira szabályok kai, mint azok szer inti éléssel kivánnám
a tanítónövendékekben megrögziteni. A magyar nyelvnél a javaslat
az első osztályt túltömi tananyaggal, holott .az alapvetésnél kell lassan
haladnunk, míg később a. biztos alapon annál gyorsabban építhetünk.
Azért nagyon elégségesnek tartanám, ha a nyelvtani anyagot fejeznők
bé az első osztályban, azt sem rendszeres alapon, hanem mondattani
alapon. Nagyon jól tudjuk, míty eredménytelen szokott le'nn i népisko-
láinkban a nyelvtani oktatás; talán nem csalódom, ha annak egyik
okát képezdéink rendszeres nyelvtani oktatásában keresem. A stilisztika
és re tor ika elemeit a Il. osztályban, a poetikát a IlL-ban, a magyar
nemzeti irodalom fejlődésének történetét a IV.-ben lehetne tanitani. A
mi az olvasmányokat, szépolvavást, szavalást és fogalmazást illeti, az
természetesen - az itt említett beosztásnak megfelelőleg - változnék .
.1\ többi tantárgyak részletes beosztását, mint általam általában helyes-
nek s a mcst ani tantervhez nagy haladásnak tartottat, mellőzve,
csupán a természettudományokról kivánok röviden megemlékezni. A
tantervjavaslat a földrajzot egészen helyesen a természettudományokkal
hozza kapcsolatba, azért a földrajz tanítását megelőzőleg, ennek támo-
gatására fizikai és k hémiai ismereteket bocsát előre j ezt követi az -1.
osztály második felében a csillágaszati földrajz, a IL·ban az öt földrész
leiró földrajza, a IlL-ban Magyarország le ir ó földrajza. Ezen menet
tehát éppen megfordított ja az eddig használt menetnek. A kár a lelkí
élet fejlödését, akár a paedagógiai elveket tekintem, ezt a megfordítást
nem találom szer encsés gondolatnak; sőt helytetenítenem kell, hogy- ha
a többi ter mész.etudományi tantárgyak tanításának érdekeit n e m akarom
szem elől reveszteni. Minek daraboljuk ketté a fizikai és kémiai a nyagot,
a mikor ez által a földrajzi oktatásnak sem teszünk sz o lg'á lat ot ? Bár,
mily szakértelemmel legyen a tő ldr ajzi és természettudományi anyag ki-
választva, a javaslatot, annyiban mödosítandónak találom, hogy a föld-
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rajzot m osta ni menetében hagyjuk meg, a fizikát és kémiát pedig ne
daraboljuk ketté.

A tanítóképezdének szakiskolai jellegét a paedagógiai tantárgyak
és a gyakorlati tanítás adják meg. Érvényben lévő képezdei tantervünk
az elméleti paedagógiai oktatás szempontjából nem sok k iv án ni valót
hagy fenn, azonban annál mostohábban bánik el a gyakorlati paed a-
gógiai kiképzésseI. A IV. évfolyam számára előirt 2 gyakorlati tanítás
óra nem hogy arra nem elegendő, hogy a növendék magát a jó tanításba
begyakorolja, vagy éppen egy osztatlan népiskola vezetésének nehéz-
ségeit csak részben is legyőzze, hanem még arra sem, hogya jó tanítás
kelJékeit vagy az osztatlan népiskola vezetésének nehézségeit a gyakor-
latból megismerje. A tantervjavaslat már heti 8 órai időt tüz ki ezen
évfolyamnak a gyakorlati tanitásra. Ha még hozzá vesszük ehhez azt,
hogy az osztatlan gyakorló-iskola helyébe részben az osztott gyakorló-
iskolák behozatalát tervezi,' akkor bizonyára oly eredmények elérésére
van k ilátá.sunk, a melyeknek alapján az életbe kikerülö tanítóink ra
bármiféle iskola vezetését nyugodtan rábízhatjuk. Nem fogunk ezentúl
sem kész tanítókat kap hatni, amint hogy semmiféle iskola kész embert
nem nyújthat, de igenis kaphatunk olyanokat, a kik a kezdet kezdetén,
a kisérletezésen túl vannak s a kik már biztos alapon építhetik fel ön-
tudatos tanítási ismereteik és ügyességeik épületét. A tantervjavaslat
tehát ha nem éri is el a gyakorlati pae dag ógia i kiképzés szempontjából
a képezdék elé kitüzhetö legmagasabb czélt, de mindenesetre sokkal
inkább megközelíti azt, mint tette a most érvényben levö tanterv.

A tanttóképzés szakjellegéböl kifolyólag kell megemlékeznem a
javaslatban megemIített olyan elvr öl , a melynek mostani tantervünkben
csak nyomait találjuk. Az egyes tantárgyak módszerét, a tananyag
módszeres feldolgozásával együtt, ma a paedagógia tanára tanítja, a
számtani anyag módszeres feldolgozása kivételével - a mit tan tervünk
a szaktanár számára tartott fenn. Nagyon természetes, hogy azon az
egyne hány módszertani órán a paedagógia tanárának meg kell elégednie
az általános módszertani elvek lerakásával, a nélkül, hogy a tananyag
módszeres feldolgozására gondolhatna is. Föltéve azonban, hogy kellő
idő állana rendelkezésre, kivá nható volna-e egy embertől, hogy egyenlő
j ártasság.gal birjan az irodalmi tárgyakban, mennyiségtanban, természet-
tudományi t.\rgyakban és zenében? Érvényben lévő tan tervünk mellett
tanítóink éppen a legszükségesebb utravalóval, az egyes tantárgyak
népiskolai anyagának módszeres feldolgozásával nem láttatnak el. A
szóban forgó tantervjavaslat ezen útravaló megadását minden egyes
tantárgyra nézve a szaktanárra bízza, kivévén az írva-olvasást és beszéd-
értelemgyakorlatot, a melyeknek feldolgozását a módszertan tanára ke-
zében hagyja meg. Tehát az az elv, a mely jelenlegi tantervünkben
csupán érintve van, a javaslatban teljesen keresztül van vive. Ebben
látom a javaslatnak egyrészt nagy fontosságát, másr észt legbecsesebb
oldalát, mert csak ez~n elv következetes .k er esz tűlvite le mallett nyeri
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meg a tanítóképezde teljes szakiskolai jellegét. A módszeres fe ldolg ozás,
nagyon helyesen, minden egyes tantárgynál csak akkor történik, mikor
a teljes anyag bevégeztetett; ép azért nagyon kivánatosnak tartanám.
ha a földrajz anyagának módszeres feldolgozása nem az anyagtól el-
szakítva a IV. osztályban következnék be, hanem már a IlL-ban, a
melynek gyakorlati tanításai ennek folytán az irva-olvasás és beszéd-
értelerngyakorlat me ll et t egy új tért és anyagot nyernének s így több-
oldalúak lehetnének. A földrajz a lakóhelyismertetéssel a népiskolában
kiilönben is a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz kapcsolódik s így
ezen rokonság is kivánatossá teszi e kettőnek közelebb hozata lát.

Ha a javaslatot végezetül arról az oldalról tekintjük, hogya magyar
nemzeti szempontot mily mértékben szolgálja, úgy azt ezen szempontból
készséggel elfogadhatjuk. Ezen szempontból mindenesetre elsőr-endű
fontossággal bírnak a magyar nyelvi és a történelmi tantárgyak. A
magyar nyelv tanítására - mint már emlitém - a javaslat heti 15 órát
k ivá n fordítani; habár ezen óraszámot fentebb so ka lln orn kellett, itt azt
sokallnom nem szabad, nem lehet. A nemzeti szellem ápolását képezdéink-
ben ma fokozottabb mér té k b e n kell megkivánnunk, mint valaha s ezt a
szellemet egyik tantárgygyal sem ápolhatjuk úgy, mint éppen a magyar
n y el vve l és irodalommal. Nem k icsiny lendö ezen szempontból a törté-
nelmi tantárgyaknak az a beosztása, a mely azok központjává Mag-yar-
ország történelmét teszi. Szükség volt erre, akár a nemzeti géniusznak
teendő szolgálatokat, akár e tantárgynak, úgy a nevelés, mint a nem-
zefi müveltség szempontjából e lsör e ndű fontosságát tekintjük. - A
magyar nemzéti népiskolát kell felépítenünk, ehhez pedig a legbiztosabb,
sőt talán al- -egyedüli út, a megfeleiő tanítóképzésen át vezet.

Nem nyújtom hosszabbra felszólalásomat; befejezésül csupán annak
a véleménynek adok még kifejezést, hogy valahára elérkezettnek látom
az időt, a rnik er - a tanító képzés reformjáról lévén szó - a tanítóság
is kifejezést adjon véleményének, sőt a gyakorló tanítók véleményét ki
is kérjék. -- Rólunk van sz ó, illő tehát, hogy e kérdésben ne egészen
nélkülünk határozzanak. Molnár Jozsef.

Zníó

Az egyetemes gyüléseknek a népiskolai ügyekre
vonatkozó határozatai.")

(Foly tatas.)

1880, 13: Mennyiben a kerületek által betöltetni szokott népisko-
lai táblázatok a ministeri táb láz at ok tól némileg elütnek, legtanácsosabb-
nak véli az egyetem, hogy ez entul a kerületek a ministerium által használt
táblázatokat k er es sék meg és azokat használják az évi népiskolai statis-
tikai adatok beterjesztése mellett.

*) Az elsö kozleményt lásd 1893. april havi számban.
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18BO, 32: A Zelenay-féle alapitványból járó 500 frt évi segély-

nek az egyet. főtanodák közt való felosztására nézve egyelőre tovább
is fentartatik az lR77. évi egyetemes gyülés jkvnek 27. pontjában meg-
állapított arány.

1881, 14: kinyomandóknak határozta tn ak az elemi iskolákra vo-
natkozó táblázatok is, mire nézve az arra szükséges költség megsza-
vaztatik.

1881, 16: a vallásoktatóknak dijazása az állami népiskolákban oly
helyeken; hol evang. lelkész nincs, a kerületek belügye.

1881, 38: SeIrneczen tanító-képezde állíttatott fel, bizonyítványai
érvényességének elismerése iránt a kormányhoz felterjesztés tétetett.

1883, 47: a dunántuli egyházkerület inditványa, hogy az egyház-
egyetem minden elemi népiskoláira nézve kötelező tankönyvek kiadását
eszközölje, az egyházkerületekkel közöltetett.

1884, 51: azon indítvány, hogy az egyházegyetem minden prot
elemi népiskolára kötelező tankönyvek kiadását eszközölje, miután
egyik kerület nem fogadta el az indítványt, nie ll öz tet ett.

1885, 43: a k őzség i, állami sidegen felekezetü tanintézetekbe.
járó ,növendékek vallásoktatásának rendezése s felügyelete tárgyában
javaslat előterjesztésével a tanügyi bizottság bizatik meg.

1886, 11: Egyházi szabályzat az egyetemes közoktatási bizott-
ságról. I. Az egyetemes k őzokt, bizottság tagjai ... c) a tanügyi bizott-
ság tagjai. 9. A tanügyi bizottság az elemi iskolákra nézve az eddigi
hatáskörökben müködik, különösen figyelemmel kiséri azok viszonyait
anyagi és kulturai állapotát, gyüjti s összeáll it ja a statisztikai adatokat
a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz s ügyel a tankönyvekre.
10. a tanügyi bizottság az egyetemes közgyülésnek mük ődésérö l, a
tanügy állásáról, az összes iskoláknak állapotáról, viszonyairól es pedig
kü lőn az elemi, külön a közép és külőn a felsőbb iskolákról évenkint
jelentést tesz. 12. a tanügyi bizottság két szakosztáiyban, szükség ese-
tén a két szak osztály teljes ülésében müködik. A szakosztályok egyike
az elemi iskolák ügyeit tárgyalja. 15. A szakosztály elé tartozó ügyek
a körülményekhez képest teljes ülésben is tárgyalhatók. 17. A statisz-
tikai adatok eljárásához szükséges felvilágostíások és fellebbezések te-
kintetében, valamint a vizsgálatokat tárgyazó intézkedésekre nézve a
bizottság- k őzve tlenül érintkezik;

1886. 43: a mi a községi, állami, sidegen felekezetü tanintéze-
tekbe járó növendékek vallásoktatására vonatkozó tantervet illeti, ilyen-
nek részletes készítése felesleges, egyrészt azért, mert a közép s nép-
iskolák vallásoktatásának tanterve részint egyetemes gyülésileg, ré,szint
egyházkerületi rendelkezések szerint már meg van állapítva s igya
nem felekezetünkbeli közép- és népiskolákban, a mennyire lehet, ezen
tervet kell megvalósítani ; másrészt azért, mert· a tanterv k ivite lér e vo-
natkozó szabályokat nem lehetséges meghatározni, mert az teljesen a
helyi viszonyoktóI függ. A felügyelet első sorban a le lk észt és iskolai
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széket illeti. A felsöbb felügyeletet kezelje a népiskolai tanulóknál,

még oly helyeken is, hol egyházközség nincs, az esperesség a maga lel-
késze, a felsőbb tanintézetek növendékeinél pedig valamely kiküldött
szakférfia által, ki az esperességnek erről évenkint jelentést tegyen. Az
e sp er esség ek pedi?" tegyenek err ö l évenkint jelentést a kerületeknek.

1887, 9: Módosított szab ályza t az egyetemes k ő zok ta tási bizott-
ságról: 1. Az egyetemes közoktatási bizottság tagjai: ... c) az alábbi
módon szervezett tanügyi bizottság tagjai . .. 9. D) A tanügyi bizott-
ság az elemi iskolákra nézve az eddigi hatáskörben müködik, különö-
sen azok viszonyait, anyagi és kulturai állapotát, gyüjti s összeállitja a
statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz s
ügyel a tankönyvekre. 11. A tanügyi bizottság mük ődésér öl , a tanügy
állásáról, az összes iskolák állapotáról, viszonyairól és pedig külön az
elemi, ... iskoláról az egyetemes gy ülésnek évenkint jelentést tesz.
12. A tanüg yi bizottság két szakosztályban, szükség esetéri a két szak-
osztály teljes ülésében müködik. A szakosztályok . egyike az elemi ...
iskolák ügyét tárgyalja. 15. A szakasztályelé tartozó ügyek a k őrül-
ményekhez képest teljes ülésben is tárgyalhatók. 18. A statisztikai ada-
tok eljárásához szükséges felvilágitások és fel1ebbezések tekintetében a
bizottság a püspökök utján érintkezik ...

1887. 54: a hegyaljai esper esség bel tanító-egylet emlékirata, mely ..
ben panaszosan em litteti k fel azon megkülönböztetés, melyet a nyugdij-
törvény az állami s felekezeti tanitók k ő zt tesz, midőn az előbbieket
30, az utóbbiakat 40 évi sz o lg á lat után jogosítja teljes ynugdíjra; a
tiszai kerület azon inditványa, hogy ezen igazságtalan megkülönbözte-
tés megszüntetése végett kérvény intéztessék az országgyüléshez, - a
tanügyi bizottságnak véleményezés és jeientéstétel végett kiadattak.

1888. 55: a gyűlés elfogadja a tanügyi bizottságnak azon okada-
tolt véleményét és javaslatát, me ly szerint, "ha figyelembe veszszük az \
állami t iszt viselö k nyugdíjazásáról szóló 1885. évi XL intézkedéseit melyek-
nél fogva egyedül oly tanítók, kik nem népoktatási intézeteknél vannak al-
kalmazva, kötelesek 30 évig sz olg álni, hogy a teljes nyugdíj élvezetébe
léphessenek, . .. ha fontolóra vesszük egyrészt azt, hogy az összes
állami, községi és felekezeti néptanítók nyugdíjazásáról a törvényhozás
egyformán gondoskodott, s másrészt azt, hogy az általános nyugdíjtör-
vény ily irányban leendő mód os it á.sára , me ly a nyugdij alap tetemes
t er he lésé vel járna, ez idő szer int a legkevesebb kilátás sem lehet; -
ne járuljon az egyetemes gyülés se a miniszteriumhoz, se a törvényho-
záshoz kérvénynyel az iránt, hogy a felekezeti tanítók 30 évi sz olgú-
lát után teljes nyugdijban részesűlje ne k .

. Hl89, 58: Gáspáry János choralkönyve megbirálás végett szuk é r-
tö knek ki-adatik.

1889, 58: Gáspáry János chor a lkőnyv ét az egyetemes gyűlés az
egyetemes pénztár költségén kiadni nem k ivá nja, mivel a dallamok itt-
ott nagyon is eltérnek ~ használatban levőktől és még egységes egy-
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házi énekes könyveink sem levén, variatiókban bővelkedő choral köny-
veinknek egységesitése is kétes eredményii.

1889, 62: a pénzügyminiszter által kibocsátandó szándékolt körren-
delet terve mutattatott be, melynek Lsö pontja szerint a ref. egyházra
nézve oly intézkedés terveztetik, hogyalelkészeket s tanítókat java-
dalmaik után terhelő egyenes adók, vizszabályozási járulékok és más
az egyenes adók módjára beszedendő követelések befizetése iránt az
adóbehajtó közegek első sorban az illető egyházak gondnokaihoz, mint
az egyházak vagyonjogi képviselőihez forduljanak s az esedékesség
napján ezekhez intézzék a felhivásokat, - ezeknek iévén kötelességök
a belhivatalnokok által élvezett földek adóját akként beszedni, hogy az
egyházi hivatalnokok dijlevelében világosan kikötött földekről az adót
s minden ilynemü közterhet mindenkor az illető egyházg-yülekezet viselje,
az egyházi hivatalnok jövedelmének emelésére a tagositás vagy urbéri
elkülönités alkalmával vagy másképen adományozott és dijlev.eleikben
kitéve nem volt földek adójának viselésére al illető hivatalnokok k ő te-
leztetnek, hogy továbbá az egyház gondnokaihoz intézett felhívás siker-
telen, azok intendők meg s a végrehajtás is ellenök vezetendő. Az
egyetemes gyülés kijelenti, húgy rniutá n a körrendeleti tervezetnek .'
intézkedései megfelelnek azon álláspontnak, me ly az 1872. évi egyetemes
közgyülésen 1\<) már határozatilag megjelöltetett, eg yházunkr a nézve is
a 'tervezet 1. pontjának intézkedéseit, melyek ellen semmi észrevétele
sincs, kivánja alkalmazni s elha t ár ozza, hogya vallás- és k őz okt. ügyi
miniszter erről felterjesztés utján értesittessék.

2896. 53: az egyetemes felügyelő bejelenti, hogya fentebbi hatá-
rozat értelmében megtörtént a felterjesztés.

1890. 61: Megfontolás és véleményadás végett a tanügyi biz.ottság-
hoz áttétetik a dunántuli kerületnek az állami tanítóképző intézetekben
a vallásoktatás kőr űl felmerülő hiányok megszüntetését cz élzó abbeli
inditványa, intéztessék kérelem a vall. és közokt. miniszter urhoz, hogy
a) a tanítóképző intézeti vizsgáknak a helyb. evang. lelkész, illetőleg
hitoktató közbejöttével a vallás is tárgyát képezze b) az evang. vallásu
növendékek vallásóráinak száma a következőleg állapíttassé k meg: az
I. és II. osztályban 3-3, a Ill. és IV. osztályban 2-2 óra hetenkint,
az utolsó osztály ór ái gyakorlati kiképzésre fordittatván c) a kiszabott
órák csakugyan is tartassanak meg d) oly intézetekbe, melyek távol
esnek valamely gyülekezettől s a felvett ifjakat egyházi dolgaiba beavatni
nem tudják, ev-ang. vallásu ifjak ne vétessenek fel e) az ifjak kántori
teendőkben alaposabb kiképeztetést nyerjeuek. Végül az egyetemes k őz-
gyülés tanügyi bizottsága utján, de felekezeti tanítóképzőink meghall-
gatásával készittesen az állami tanítóképző intézetekben rnű k őd ő va llás.
tanítók és a kántori teendőkbe beavató zeneoktatók számára r ész lete s
tantervet és utasítást.

*) 1872. kgy. 53. jpont. - lásd e lapok f. é. április havi füzetéhen 101 lap.
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1891. 20: az állami tanitóképző intézetekben a vallásoktatás k őr űl
felmerült hiányokat megszüntetni óhajtván az egyetemes kőzg yülés,
kivánja, miszerint nevezett tanítóképezdékben az ev. vallásoktatásra
annyi idő fordittassék, mint a róm. katholikusra, ugy sz in te, hogya
vallás is tárgyát képezze a vizsgának; mi czélból a vall.- és közokt.
miniszteriumhoz felterjesztés intézendő az iránt, hogy olynemü intézke-
déseket tegyen az állami tanÍtóképzőkben, hogy ev. növendékei a zené-
ben, illetöleg orgonajátékban és egyházi énekben is gyakoroltatván, mint
olyanok kerüljenek ki, kik a prot. egyház kÖveteléseinek megfeleljenek.

Minthog y az iskolák állapotát feltüntető k imutatá so k a tavalyihoz
képest tetemes és ezuttal meg nem magyarázható 'eltérést tüntetnek
fel, felszólíttatnak az illetők az adatok minél pontosabb beküldésére,
felkérvén egyuttal a püspököket, miszerint erre felügyelni szivesked-
jenek.

1892. 22: a soproni tanítóképző-intézet tanári karának az elemi
népiskolai tanítói k épesitö vizsgák tárgyában készült és a dunántuli
egyh. kerület által felterjesztett szabályzati tervezete véleményes jelen-
téstétel végett kiadatott a tanügyi bizottságnak.

Kund Samu.

Pali öcsémnek.
X VIlI. (Egyletek a községben.)

Az egyletek az újkori tár sad alorn vivmányai. Az emberi mi veIő-
désn ek" ma már oly sokféle ága van, hogy sem az államok nem vol-
nának most már képesek minden egyes nek erejéhez müködési k őr t
jelölni ki, sem egyesek nem tudnának oly nagyszerü intézményeket
saját erejükből létre hozni, mi nö k ma már mi nd enfe lé gombamódra
teremnek.

Az 'egyletek és társaságok müködésének eredménye az, hogy Illa
a legszegényebb ember oly Fényűzést engedhet meg magának, minör öl
hajdan a leggazdagabb se álmodott. Hunyady Jánosunk gazdag és
hatalmas ember volt, de hogy a zökögős országut helyett sima vas-
sinen futó minden kényelemmel berendezett, akkori időben hallatlan
gyorsaságu kocsin utazzék fel Vajda-Hunyadról Budára, ilyen vakmerő
kivánsága dicsősége tetőpontján se születhetett. Ma 'pedig akármely
vándorló legény mindennapi dolognak tartja e fényűzést s még csak
nem is számítja azon feltételek közé, me ly ek az életet kellemessé teszik.

Az egyesületi eszme egyeseknek nagyobb és kisebb - sokszor
épen parányi - erőiből oly hatalmat teremtett, mely előtt emberileg
sz ó lva nincs lehetetlenség. Oly vállalatok, minőket ezelőtt csak mintegy
száz évvel említeni is mesés dolog lett volna, ma tényleg létre jönnek
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és virágoznak. Hisz ez a körülmény is egyik lényeges tényezője a mai
kor embere határtalan önbizottságának.

Az egylet alakitási buzgóság ma már azonban tulságba csap, és
pedig alkalmasint azon okból, misze rint az eredeti eszmei czél mellett
magánczélok is nagymértékben közremüködnek. Számtalan egylet ala-
kul, melyeknek czélja a valóságban nem az, a mit az alapszabályok
megállapítanak, hanem valami magánérdek, melyről a tagok nagy része
semmit se tud, sokszor ha más nem: a szereplő egyének személyes
hiusága, szerepvágya a mozgató erő, mely azokat' az egyleteket alapí-
totta, fentartja és kormányozza. Ennek az eredménye azután, hogy némely
egyletek noha pártfogásban nem szükölködnek alig lendítenek valamit
azon a téren, melyre alapszabályaik szerint megalakultak. Másrészt az
egyletalakitási viszketegnek az a hátránya vagyon, hogy némely köz-
ségben tulságos sok egylet alakul, melyek a z egyesek erőit szétforgá-
csolják, minek folytán már alakulások által gátot vetnek saját erőteljes
fejlődésüknek. -

Midön tehát valamely egylet alakitásán fáradoztok, jól figyelembe
vegyétek e két körülményt. Az egyéni érdekeket igyekezzél lehetőleg
jól felhasználni az egylet valódi cz é lja érdekében, de soha ne engedjé-
tek, hogy az egylet müködésében mint rnozg a tó, irányadó tényezők
szerepeljenek, vagy előtérbe lépjenek a közérdek rovására.

Azután pedig arra kell törekedni, hogy ne alakuljon a községben
külön egylet oly czélra, melyet valamely már meglevő egylet is felölel-
hetne életfeladatai k őzé. '

Iskolai könyvtártok már alakulóban van. Ha most már még nép-
könyvtárt is akartok alapitani, milyen jól lehet ezt a már meglevöt
alapnak, magnak tekinteni és erre épiteni az új intézmény falait. Azon
nehézségek, melyek tán felmerülnek, ha az evang. gyülekezet az ő
sajátját képező iskolai könyvtárt az alakulandó népkönyvtár egyletnek
adja á t, azt hiszem igen egyszerüen leküzdhetők anélkül, hog"y bármi
kellem etlen következményektől tartani lehetne.

Az alakulandó népkönyvtár-egylet aztán egyszersmind olvasókör
is leend. Az olvasóköröknek nálunk rendkivüli fontos szerepük volna,
A jobbágyság felszabaditása elötti időben a nemzetet oly elem képezte
mely százados gyakorlat folytán a közügyekben annyira a mennyire
járatos volt. Most a polgárság legnagyobb részében hiányzik az értelmi
felvilágosodottság, melynek segélyével a felmerülő közügyi kérdésekhez
öntudatosan szólni képes volna, hiányzik a ~gyakorlat szerezte tapintat,
érzék, mely az értelmi belátást sok esetben helyettesiteni képes. De a
közügyek ma már annyira ki is v"annak fejlődve s elbokrosodva, hogy
sza k s zer ii képzettség nélkül nem könnyü dolog azokban cselekvő. részt-
verini. És miután alkotmányos országban, minő a mienk évezred óta,
minden polgárnak van része az ország kormányzásában, feltétlenül sz ű k-
ség es, hogy a polgárok jogaik és egyszersmind kötelességeik pakorlá"
lására lehetőleg képesítve legyenek,
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Ez a cz élja az alkotmány tanításának a népiskolákban. De mig
egyrészt sok időnek kell még el mulni, mikor polgáraink legnagyobb
részét már alkotmány tant tanult egyének fogják képezni, másrészt az
elemi iskolában szer zett ismeret nem is elég arra, hogya polgár az ő
polgárjogát öntudatosan gyakorolhassa. Aztán meg napról-napra merül-
nek fel a közügyek terén új kérdések, melyeket az elemi isk ol ában

tárgyalni nem lehet, de ha lehetne is, a polgárjoggal felruházott egyé-
nek azt már nem hallgatják.

Az olvasó köröknek tehát abban látom egyik czélját, hogy polgá-
r a in k nak a napi renden levő közügyi kérdések felöl némi tájékozást
nyujtanak. Ez volna hivatása a politikai hirlapirodalomunk is. Azonban
magad is elég gyakran tapasztalhattad, hogy hirlaplrodalrnunk jpuszt án
magánérdek eket, -nem eszményi czélokat, nem a közügyet szolgálja.
Hiszen e hirlapok még megtörtént tényeket is annyiféle változatban,
a párt-, és magánérdekek különféle szineiben feleresztve adnak elő,
hogy közleményeikből az absolut igazságot megtudni szinte lehetetlen,
mennyivel kevésbbé objectiv és igy nem mérvadó az ő véleményük,
okoskodásuk egyes, a k ő zűg y ek terén felmerülő kérdések felett. Az

-erkölcsiség terén ppdig ig-en gyakran, talán legtöbb esetben, midőn
valamely eszményt .• az erkölcsiség álláspontjáról kellene elbirálni, az
igaz keresztyénség elveivel homlokegyenest ellenkező véleményt nyil-
vánítanak.

Ez okból nem tartom a hirlapokat alkalmasnak arra, hogy az intel-
ligentiához nem tartozó polgárokat helyes irányban neveljék. Sőt miután
igen sok hirIapi czikk nem számitja szavai horderejét; de nem is a nép
számára van irva, s csak egyedül saját magán érdekeit és czéljait tartja
szem előtt, a hirlapolvasást a népre nézve veszélyesnek vagy legalább
károsnak tartom.

Az olvas-ókörök intelligens tagjai, nevezetesen pedig a népne velők
vegyék tehát kezükbe azt a szerepet, mely a politikai hirlapoknak
volna hivatása. Társas összejövetelekben a fontosabb közügyi kérdéseket
tegyék beszélgetés tárgyává s lehető objectív modorban igyekezzenek
a nép embereit oly módon felvilágosítani, hogy azok a felmerült kér-
désben önálló véleményt legyenek képesek magoknak alkotni. Ily eljá-
r á sna k nem csak az lesz az üdvös eredménye, hogy a nép nem fog
vakon menni azok után, kik legnagyobb lármát tudnak csapni, vagy
a nép szája ize szerint legmézesebb hangon tudnak beszélni, legtöbbet
igérni, akármit szól hozzá a lelkiismeret, hanem e mellett azt is eléritek,
hogy népetek önkénytelenül is követni fog benneteket, mint vezéreket,
minden téren és nem könnyen fogtok oly kellemetlen helyzetbe sodor-
tatni, minör öl XI. levelemben beszéltem.

A másik czélja aztán az olvasókörnek a népkönyvtár megállapí-
tása. Ez pedig egyrészt közhasznu ismeretek tárháza legyen, melyek a
földmivelés, ker rész et, ipar és kereskedelem terén elkerülhetetlenül
szükségesek; másrészt szi vk épzö, erkölcsnemesitő olvasmányok gyüjte-
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ménye remekiróink műveib ö l. És kiterjedjen ez a könyvtár nemcsak a
népnek szánt müvekre, hanem olyanokra is, melyekre a tanítónak és a
tanitványoknak, esetleg a köijegyzőnek is szükség e van, de a melyek-
nek megszerzése egyesek részéről nagy áldozatba kerülne. Igy aztán
az olvasó k őr az eg ész község szellemi igényeinek gyupontja leend.

De necsak a szellemi igényeké legyen. Ölelje fel az anyagi érde-
keket is. A mint leveledból értem segélyegyletet is akartok alapítani.
Fentebb mondottam, hogy nem üdvös sokféle egyletek alapitása, hanem
egy és ugyanazon egylet terjeszkedjék ki minden szükségérzetre, melyre
kiterjedhet. Ugy hiszem az olvasókör saját kebelében alakithat segély-
pénzt árt, vagy helyesebben az alakulandó segélyegylet fordítsa jöve-
delme egy bizonyos részét könyvek és hirlapok beszerzésére s tartson
egy olvasó termet, hol a tagok olvasás és társalgás czéljából össze-
jöhessenek.

Kiszámíthatlan az az áldás, mely egy ily egylet czélszerü műk ő-
dése folytán a nép szellemi és anyagi előmenetelére kiárad és hogy
mennyire emeli ez az intelligentia tekintélyét a nép előtt s mily meleg-
séggel forrasztja össze az egész kőzség tagjainak sz iveit, azt el sem
képzeled.

Azt nagyon csudálom, hogy a segélyegylet eszméjét Csepregi úr
nem pártolja. Okát e hidegségnek nem tudom, de sejtem s igen hiszem,
hogy egyik legközelebbi leveledben már azt fogod ir ni, hogy az ő érzel-
meinek titkos rugóját felfedezted. Jegyezd meg, hogy midőn valamely
eszme akár kis körben, akár a nagy világban ólom lábon halad meg-
valósulása felé, jóllehet a szemhatáron legkisebb akadálya se látszik,
többnyire személyes, egyéni érdekek azok a lappangó sz ik lák, melyeken
az öszintén törekvők buzgósága hajótörést szenved. Alkalmasint itt is
ilyenféle zátony ok rejtőznek a viz nyugodt tükre alatt. Ismerd meg
azokat és találj ki módot azok elkerülésére, vagy Iég ber őpítésér e.

Sass János.

Közlemény
a zalai evang. egyházmegyei tanitó-egylet 1893. év maJus hó 17-én tar'

tott k őzg yűlésének tárgysorozatából.

4. Olvastatik a kerületi evang. tanító-egylet eszméje felett vélerriéy-
adásra kiküldött bizottság jelentése.

Mélyen tisztelt közgyülés!
A zalai ágo, hit v. evang. egyházmegyei tanító-egyletnek 1892, nov.

hó l-én Szt.-Antalfán tartott k őzg yűlése alulirottakat, a, győrmegyei
társgylet által alakíttatni indítványozott kerületi evang, tanító-egyesület
eszméje feletti véleményadásra. illetve a györrneg yei testvéregylet által
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már ez ügyben kidolgozott alapszabály tervezet megbirálására, küldvén
ki: mi alulirottak 1893. május hó 13-án Szepezden összegyülekeztünk
s a fentirt ügy felett komoly tanácskozás után megállapitott vélemé-
nyünket van szerencsénk az alábbirtak b an a mélyen tisztelt egyleti
közgyülés elé terjeszteni.

A bizottság, hogy a dolog minél világosabban álljon minden kikül-
dött tag előtt meghatározza azon általános alapelveket, melyeknek
szempontjából ki vánja megítélni, hogy vari-e egyáltalán szükség a ter-
vezett egyesület létesítésére, azután foglalkozik az alapszabály-javaslat-
tal részletesen ?

Azon szempont, melyből kiindulva a ker. ev. tanító-egyesület esz-
méje felett a bizottság véleményét megalkotta a kő vet.kez ö három kér-
désben van megvílágítva:

l. Rernélhetö-e , hogyatanítóság az alakítandó ker. ev. tanító-
egyesület műkődése által úgy a valláserkölcsi oktatás módszerében
mint az általános müvelődésben inkább ökéle tesedhetnék és gyarapod-
hatriék, mint az eddigi egyházmegyei egyleti gyülésnek rnükődése által?

2. Vár hat ó-e az· alakitandó ker. egyesület müködésétől, hogy az
az ev. tanítóság anyagi helyzetének javítása, a tanítói ok.levél értéké-
nek emelése, a népoktatásügy önállósítása, vagy a tanítók előléptetése
ugyében, (mely eszmék megvalósítása fe lé minden jóravaló tanítónak
. ,
törekednie kell) - annyi vagy nagyobb eredménynyel müködhetnék
mint az egyházmegyei tarritó.eg yesűlete k ?

3. Nem lenne-e ezen alakítandó egyesület az egyetemes tanítóság
érdekeire káros hatással annyiban, a mennyiben fekelezeti válaszfalak
emelésével ~ népoktatásügy munkásait frakcziókra bontaná?

Az első kérdésre a bizottság felelete az, hogy a mai egyhmegye,
tanító-egyletek gyülései elég tért nyujtanak minden törekvő tanítónak
az önképzésre. Ezen egyletek gyüléseire minden tanító önmegadóztatás
nélkül meg is jelenhetik ; mig a tervezett kerületi gyülésre leöltség
hiány miatt sok szegény kartársunk soha el nem mehetne.

Az alakítani tervezett ker. egyesület czélja, mint az alapszabály-
tervezet 2. §-a a), b), c), d), e), f) pont jaiban jelezve van, ugyanaz, a mi
minden egyházmegyei tanitó-egy esületé kell, hogy legyen; nincs tehát
semmi új eszme, mely a megalakítást szükséc essé te_nné.

A tervezett egyesület eszközei a kitüzött czél elérésére a 4. §-ban
vannak elősorolva; de ezek k őz ő tt is csak az a) pontban megemlített
szakközlöny fenntartása, a mi eddigi egyházmegyei egyleteinknél meg-
nem volt. E szakközlöny fentartása életre való gondolat; feltétlenül
szüksége van reá a dunántúli ev. tanítóságnak ; de ezt ~ mai állapot
mellett könnyebben tehetjük, mintha egy ker. gyülés költséges látoga-
tásaival anyagi erőnket kimerítjük.*)

*) Úgy látszik se így, se úgy nem igen teszszük. Pedig egy ilyen szakköslöny Csakis álta-
lános érdeklődés és pártolás mellett tartható fenn. Szerk,
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Azt az elvet sem fogadhatja el a bizottság, melyet a soproni
tanítóképző intézet tanári kara javasolt, hogy t. i. képviseleti alapon
alakuljon meg a ker. ev. tanító-egylet, mert ez esetre a képviselők
napidíjaira fel kellene áldoznun k egyházmegyei egyletei nk jövedelmét
s megfosztanánk magunkat önmüvelődésünk egyik leghathatósabb esz-
kőzétöl : egyleti könyvtáraink gyarapíthatásától.

Aggodalmat keltő az :alapsza bálytervezet 21. §-ának azon intéz-
kedése, mely szerint agyülés határozatképessége nem függ- a meg-
jelent tagok számától; továbbá a 34. §., mely a közgyülés összehivásának
jogát kizárölag a központi válaszmánynak tartja fenn; - mégis a 40.
§. pont jaiban körülirt azo n nagy hatáskör, melyet az igazgató-választ-
mány - tehát 4-5 ernber a400 evang. tanító nevében gyakorolna.

A véleményadásra kiküldött bizottságnak az első k itüz őtt kér-
désre adott fen írt feleleteiból kitünik, hogya mai állapot - a szak-
közlöny fenntartása eszméjének kivételével, mely azonban a mai viszo-
nyok mellett is létesíthető, - az evang. tanítóságra müvelődési tekin-
tetben elöriyősebb, mint lenne a ker. ev. tanító-egylet megalakít~sával.

2. A második kérdésben felvetett eszmékre nézve a bizottság a
megküldött alapszabályok §-aiban még nyomot sem talál, hogy egyál-
talán törekednék azok megvalósítására a megalkotandó ker. egyesület.
De miként is vehette volna fel programmjába ezen dolgokat? Anyagi
helyzetünk javítására, kivéve nehány gazdagabb gyülekezetet, a mi
egyházaink szegények. Tanítói tekintély emelését nem: várhatjuk onnét,
hol annyira lenézve volt a tanítói kar, hogy az egész Magyarországon
nem találkozott egyegyházmegye, melyből a közelmultban tartott zsi-
natra egy tanító-képviselőt küldtek volna. - Az oklevél értékének
emelése az állam jogköréhez tartozik és nem hiheti a bizottság, hogy
400 ev. tanítónak ez irányban esetleg egyházmegyei eg y leten k int meg-
indított mozgalma az illetékes hatóságok előtt ne nyom na annyit, mint
egy ker. ev, tanítógyülés kérvénye, me ly gyülésen a legjoho esetben
40-50 tanító jelenik meg. - A tanítók eJöléptetése is az államhatalom
hatásköréhez tartozik.

Ez a második kérdésre adott felelet az elsönél is jobban kitünteti,
miszerint egy ker. ev. tanító-egylet, a tanítóság legforróbb vágyai és
reményeinek megvalósítására semmit nem tehet. Különben is az egy-
házkerület fennhatósága alatt állván, csak annak jóváhagyásával és
beleegyezésével fordulhat egyes dolgokban a msgas kormányhoz, mig
eddigi egyházmegyei egyleteink minden nehézség nélkül kérvényezhet-
nek a tanítóságot érdeklő ügyekben.

3. A harmadik kérdésre, melynek szempontjából megitélendő a
ker. ev. tanító-egylet felállításának szüségessége, abban a véleményben
van a kiküld őtt bizottság, hogy a tervezett egyesület határozottan
kárára volna a tanítóság egyetemének. Évek óta munk álódna k a nép-
tanítók jobbjaí, hogyafelekezetiség válaszfalait lerontsák és egy ügy-
nek munkásait egy hatalmas táborrá egyesítsék, mely egy- szivvel-
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lélekkel igyekezzék sorsunk javításári munk á lk odni. A ki a tanítóságot
felekezet szerinti töredékekre osztja, az nem segiteni s ez által erősí-
teni, hanem gyengíteni igyekezik azt. A prot. tanítók az állami és köz-
ségi tanítók mellett, a más felekezetű tanítók közt elsök voltak, kik
belátták az országos egyesűlés áldásait és tömegesen siettek a leg-
jobbjaink által kibontott zászló alá, melyre azon jelszavak vannak irva
amiknek szempontjából a véleményadásra kiküldőrt bizottság megyőző-
desét a ker. ev. tanítónegyesület szükségessége ügyében kimondja. A
prot. tanítóság nem nyujthat segédkezet annak gyengítéséhez, mit eddig
megteremteni s erősíteni igyekezett. Pedig mindenesetre gye ng ítené az
egyetemes gyűlést erejében, hatásában, ha kerűletenkint felekezeti gyü-
lésekre oszolva tanácskoznék. Nem ismerünk olyan jól fizetett evang.
tanítót, ki egyik évben a felekezeti-kerületi, a másikban az országos
egyetemes-gyűlésre áldozhatna 20-25 fr tot, emellett fizetné a k ül őn-

féle nyug dijint éze ti évi járulékokat s taníttathatuá gyermekeit. Vagy
részt vennének tehát az ev. tanitók az országos gyüléseken s akkor a
ker: gyűlés vezetése nehány ember kezébe kerülne, kik határ oznáuak
rólunk nélkülünk, -- vagy tömegesen megjelennének a ker. gyülésen s
elmaradnának az országos gyülésről, mely ez által tagjainak számában
és értelmi erőben is gyengülne. Ennek pedig bekövetkezni nem szabad!
A mi jót a közel multban a nyugdíjtörvény revisíojánál és a tanítói
fizetések rendezésénél elérnűnk sikerült, al. mind az országos tanító.

F gyülés érdeme. Kícsinyelhetik ugyan a vér mes reményeikben csalódott
kartársak a szer ény vivmányokat, de az ezelőtt 20 évi állapothoz mér-
ten, sorsunk igen sokat javult.

Az országos tanító-egyesület százas bizottsága folyton napirenden
tartja a tanítók ügyét; jótékony egyesületek (Eötvös-alap stb.) alapítása
s azok gyámolítása által segélyalapot teremt az elaggott néptanítók,
azok árvái és özvegyei számára; közgyűlések tartamára t a nsz er kiállí-
tást rendez. A mit remélhetűnk a jövőre, azt csak vele és általa vivhat-
juk ki.. Mivel pedig az alakítandó ev. ker. tanító- egyesület, esetleg a
mint k imutatt uk, alkalmat adhatna az or sz. egyesűlet gyengítésére, ez
okból a bizottság a ker. ev. tanító-egyesület megalapításához a hozzá-
járulást jelen közgyülésünk nem ajánlja. - Nem ajánlja még azon· ok-
ból sem, mert a győrmegyei tanit ó-eg yjet elnöke k isér ő levélben vilá·
gosan kimondja, hogya megküldött a l a p s z a b á l y t e r v e z ejt-
nek a m ó dos í tás a isk i van zár va, kijelentvén a levél végén
hogyamellékelt alapszabályok el nem fogadása esetén az egész dol-
got a napi rendről leveszi.

Mély tisztettel maradunk a tanító-egyleti közgyülésnek alázatos
szolgái: Szo ll ár István m, k., Takács József m. k , Szalay Géza m. k
Gselman Mát yá.s m. k., Bereczk y Antal m. k .. bizottsági tagok.

Az egylet közgyülése a bizottság véleményét hosszas vita után 14
szóval egy ellenében elfogadta s az "Ev. Népiskolá"-ban leendő szó-
szerinti közlését elhatározta. - K. m, f. Az eredetiről másolta:

Szollár István, kövágó-eörsi tanító.
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A siovidéki ágo ev. tanítói kör őszi értekezlete.
Körünk 1893. évi őszi értekezletét szeptember hó 7-én, tartotta.
Agyülés megnyiltával a tanítók nyugdijának országos rendezése

végett, a tanítói fizetés meghatározása s annak a kántori fizetéstöl
leendő mikénti elkülönítése czéljából kibocsátott miniszteri rendeletből
kifolyó intézkedések megbeszélése képezte első sorban a tanácskozás
tárgyát. Hosszas eszmecsere fejlődött a k őrül ki, s a dolog tisztázása s
helyes elintézése érdekében külön-különféle inditványok nyujtattak be,
melyek összegezéseként kimondatott, hogy a köztudomásu min isz ter i
rendelet azon pontját, mely a tanítói fizetésnek a kántoritóI való
egye n 1 e tes elválasztásáról szól, az ev. tanítói k őr magára nézve
sérelmesnek találja s azzal jogos nyugdij igényeinek veszélyeztetését
el nem fogadhatja, azon okból, mivel a fizetést élvező az év legnagyobb
részében mint tanit ó szerepel s annak csak csekély, említésre sem
méltó részében mű k ő di k, mint kántor. Határozatba me nt tehát, hogy
- mivel a jelzett miniszteri rendelet körünk tavaszi gyülésén is javas-
latba hozott fizetés elkülőnítési módot érvénytelennek jelenti ki - a
kör elnöksége utján kéressék fel az egyházmegyei hatóság, miszerint a
a kántori fizetés m élt á n y o s elkülönítése iránt illetékes helyen ideje-
korán tegyen kellő lépéseket s szíveskedjék gondoskodni a tanítói
fizetésnak a kántoritól akként és oly arányban leendő elválasztásáról,
.a mily arányban az évi fizetést élvező, mint tanító vagy mi nt kántor
mükődik , Határozatha me nt továbbá, hogy ezen jogos kivánalommal
ellenkező és sérelmes fizetés-elkülönítés esetében az elkülönítésről fel,
vett jegyzőkönyv a láirása minden egyes részéről meg t il. ga d t ass é k.

Elintézvén ilyeténképen ,mennybeli, akarom mondani nyugdijbeli
űgyűnk et, most már nyugodt lelkiismerettel, m in ci e n ut ó gon do 1a t

nél k ű I térhettük más tárgyra, azon hiedelemben, hogy megtettük a
tehetőt s ha az áldás felülről el nem marad, tán lesz is
látszata munkánknak.

Sajátságos játéka volt-e a véletlennek, vagy tán az idők ujjmuta -
tása k ént t ekint hető azon k őrűlrnény, hogya tanácskozás második tár-
gyát az önsegély képezte, bajo s volna rá felelnem; csak élnnak fe l-
emlitésére szoritkozom, hogy az "Eötvös-alap" elnöksége körünket az
iránt keresle meg, hogy mint annak alapító tagja saját körünkben fiók.
kört létesitsün k sinditsuk meg a gyüjtéseket, melynek eszközölhetése
végett mellékelten küldi az alapszabályokat a szükséges nyomtatvá-
nyok kiséretében. Mivel azonban a felhivás az idő r ővidség e miatt
behatóbb megbeszélés tárgyává nem tétethetett, véleményezés és javas-
lattétel végett a mellékletekkel együtt Haiszer Henrik tagtársnak ada-
tott ki.

Mely után tisztelendő elnök úr megható szavakban emlékszik
meg feledhetlen tag tá r sun k Mátis János, volt pálfai tanító elhunytáról.
A kör sajnálattal veszi tudomásul a szornor u megemlékezést s az elhunyt
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életrajzának megirásával annak szomszédját Lemle István némedi taní-
tót bizza meg.

Ennek kapcsán felemHttetik, hogya k őr valamely tagjának el ha-
lálozása esetén a kegyelet kifejezése szempontjából méltányos volna,
ha a halott koporsójára a k-őr részéről koszoru tétetnék. A k őr magá-
évá teszi ez észrevételt s hasonló értelemben határoz. A koszoru elké-
szítése s ravatalra tételévei a helybeli, vagy legközelebbi tagtársat
bizza meg, esetleg költségeinek a pénztár részéről leendő megtérítése
mellett. A kapcsolandó feliratot következőkép határozza meg: "A fe-
ledhetlen kartársnak, - a sióvidéki tanitói kőr tagjai."

V élernényextetvén az is, hogy tagtárs temetésén megfelelő volna
a kör tagjainak in corpore részt venni, nemcsak a megkivánható rész-
vét nyilvánitása, de mint kantus által elmondandó gyászének teljessége
okáért is; mely vélemény szintén helyeslésre alálván, a kör utasitja a
legközelehb eső kar tár se.t, esetleg kartársakat, hogy haláleset alkalmá-
val, az. eddigi sz ok ástól eltérőleg, a kör összes tagjainak meghivásáról
gondoskodni sziveskedjenek.

Ideje volt azonban e nyomott hangulatu the máról más tárgyra
térni át, mert ily külőnféle ke gye 1 e tes határozatok mellett, ily
kolerás világban, még valakinek tán valamiféle gusztusa is támadhatott
volna; pedig koszoruköltségre a pénztár ból nem igen sok telik!

Elnök úr bejelenti, hogya kör utólagos jóváhagyása reményében
az egyházm. tanügyi bizottság intézkedése folytán az egyházmegyei
gyűlésen körünket ez évben annak alelnöke Kolman Gyögy úr képvi-
selte; továbbá, hogy Topscher Vilmos tag társ úr , jelen gyűlésről való
elmaradását elfogadható oko k kiséretében neki jelentette. Mindkettő
tudomásul vétetik.

Főjegyző jelenti, hogya hozzá érkezett értesítés szerint Karner
Frigyes ur, Kőszegre történt megválasztása miatt a k őr kötelékéből
kilépni óhajt. Nevezett kartárs urnak a körből való k ilép ése tudomá-
sul sz olg ál.

Wall ner János gyönki segédtanító úr kéri magát a k ő n rendes
tagjául telvétetni; mely kérelemnek hely adatott.

Következett az összhan gu énekek gyakorlása Hammer J ózsof kar-
mester vezetése mellett, mely után a jö~ő öszigyűlés helyéül Kéty álla-
pittatott meg.

Ismét határoztunk tehát nyugdíjaztatásunk igen igen fontos és
kényes űgyében is, csak attól félünk, gyeng·e szavunk külön-külön nem
igen magasra f\lg hangzani s így nem lesz meg a kellő eredménye;
mily más volna ilynemü hat ár ozat ok at egy egyetemes kerületi tanítói
gyülésen hozni; ,nem volna-e ennek nagyobb értéke é s eredménye.
Csakhogy úgy látszik a ker. tanítói gyűlés űgye immár meghalálozott
a legfontosabb számítások mellett is. s a kezdeményező jobb
sorsra érdemes eszméje meg nem érdemelt, de dicső vértanuságot
szenvedett i vajha a főtisztelendő kerület az ö áld á sos erejével meg-
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jelenne k öztűnk s mondaná: .Ne sirjatok! A leányzó nem halt meg,
csak alszik;" fel fogom számatokra ébreszteni, hogy tanügyünk szol-
gálatában teljesíthesse nélkülözhetlen kötelességét!

Erős a hitünk, ennek a hajdanihoz hasonló sikere lenne!
Polgár József,

föjegyzö.

Nyilttér.
~yil t "'Válasz_

T. Koczor Márton evang. tanító urnak, Ság on,

Tisztelt Kartárs Ur!

A dolgok logikája azt parancsolja, hogy e becses folyóirat 8-9-ik
számában közzé tett nyilt level ér e nyilt választ adjak.

Nyilt levele azt tartalmazza, hogy a ker. tanitóegyesület ügyében
tett jelentésemben a kemenesaljai tanítóegyesületet méltatlanul hason-
lítottam a jelentés alapjául felvett példabeszéd nyomán a köves talajhoz,
mert most, kapuzárás után bevallja, hogy egyletük körében az elhin-
tett mag nem száradt árn ki, hanem ápolás alatt van, csakhogy az idő
még nem engedte meg a vett ala pszabá lyjavas lat tárgyalását. Ezek
folytán téves azon állításom, hogy egyletük arról tudomást nem vett,
még tévesebbnek mondja az ebből levont következtetést. A tévedések,
csalódások labdacsait némileg ellensulyozni akarván, egy kicsit megle-
gyezget, végre türelemre és kitartásra buzdít.

Nagyon sajnálom, hogy t. kartárs úr közzétett jelentésemet több-
szöri elolvasás után sem fogta fel abban az értelemben, melyet én egy-
letünk jóváhagyásával szavakba foglaltam. Majd nekrológnak nézi, majd
mint hattyudal hangzik fülébe, majd a csüggedt ember beszédét hallja
benne.

Nekrologot elhuny tak ról szoktunk írni, de

.A ki meg sem is holt, minek azt siratni?
"Mikor a holt sem fog mindég a z maradni!" (Arany)

T. kartárs úr maga is bevallja, hogy jelentésemet egyleti tudósitónk
által keltett hangulat nyomán hattyudalnak hallja, ki az egészet m.eg-
lehetős tragikusan fogta fel, azért hallgatta azt "zokogó k ebe llel."

A csüggedt ember beszédére az a megjegyzésem, hogy

Nincs veszve bármi sorsban,
Ki el nem csüggedett! (Katona)

Ennek jelentésemben félreérthetetlenül kifejezést. is adtam.

És .Így sem nekrolog, sem hattyudal, sem' csüggedt ember JilJve-'
sz é ke lé se nem, hanem oly tükör akart lenni jelentésem, melyben minden
egyházmegyei ra nitóegyesűlev meglátja azt, a mit a tervbe vett ker.
egyesület ügyében tett, vagy nern tett.
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A k őzőttünk levő félreértésnek tehát ki az oka? Vagy én, a meny-
nyi ben tárgyam kidolgozásánál nem találtam meg az illető fogalmaknak
lényeges ismertető jeleit és igy nem tudtam magamarnat megértetni ;
vagy t. kartárs úr, miután a czikk ismételt átolvasás után is más más
benyomást tett lelkületére. Legyen azonban a félreértés oka akár ben-
nem, akár az Ön egyéniségében, az már a megirt dolgokon semmit
változtatni nem fog. Az fáj t. kartárs úrnak, hogy én egyletüket a köves
talajhoz hasonlitottam. Fájhat is, de nem azért mert én tettem a hason-
litást, hanem mert tényleg úgy áll a dolog. Már megergedje, de mikor
én a szétküldött megkeresések után m. e. félévre az összes e. m. tanitó
egyletekhez (1. E. N. f. é. 67 lap) és igy a kemenesaljaihoz is azon
kérelemmel járulok: nyilatkozzanak bármi uton a szóban levő ügy felől,
és Önök e felhivásornat is agyonhallgatják, akkor a hasonlat méltatlan
nem volt, annyival inkább nem, mert az eszme megpenditésével az
ügyet magukévá tették, tehát a magot befogadták de azután össze-
dugott kézzel nézték, hogyan térünk napirendre a kérdés felett, és így
a magot elhagyták száradni.

Azt hozza fel t. kartárs úr mentségül, hogy nem volt idejük ez
ügyben határozni. Én úgy tudom, hogy azóta már kétszer tartottak
értekezlet et és a beküldött tudósitások arról tesznek bizonyságot, hogy
a ker. tanitóegyesületről egyetlenegy szóval sem emlékeztek meg. Vagy
talán egyletünket nem tartották elég erősnek a szétágazó el ök összpon-
tosítására és így nem voltak irántunk kellő bizalommal? De hisz az
ily vélemény sem mentheti fel Önöket a társadalom ama leg eg yszerűbb
szabálya alul, mely akartársi megkeresést legalább válaszra méltatja,

Vagy a mint nyilt levélben kifejezi, a kivánt kérdés felett nyilat-
kozni nem volt oly fontos, mert azt megoldani az alakuló gyülés fel-
adata volna és épen, hogya kérdés miatt zátonyra ne jusson az ügy,
ez ideig mellözték. Ennek ellenében legyen szabad a már fent jelzett
felhivásomra utal nom, melyben kifejeztem, hogy az alakuló gyűlés ez
időszerint csak úgy lesz összehivható, ha javaslatun k tárgyalás alapjáúl
elfogadtatik ; pedig a kerületi tanitógyüiés sürgős összehivását a többi
között ujabban két fontos, napirenden levő tárgy is igazolná. Az egyik
a kultusminiszter Ő nm. által a nyugdij ügyben kibocsátott 29.751. sz.
magas rendelete, mely egyik kiváló egyházkormányzónk szerint is "a
tanítókra sérelmes,' a tan ügyre káros, a törvény szempontjából kifogá-
solható." Mondja meg nekem t, kartárs úr, hol fogja ennek végrehaj-
tása ellen a kerületi tanítói kar esdő szavát felemelni? .

A másik tárgya főt. és nm. zsinat által alkotott törvény végre-
hajtása, melynek 112. §.a kerületenkint két-két tanítót küld az egyház-
kerületi gyülésbe. Egyházhatóságunk minden kétségen kivül ki fogja a
dolog nyitját találni, de nem lett volna-e legegyszerübb eljárás, ha
hizalmi férfiait oda a ker. tanítógyülés jeleli ki?

És Kegyed m ég is azt hiszi, hogy eljárásuk helyes; pedig nincs
k iz árva a lehetőség, hogy csatlakozásukkal az apokriphokra is hatnak



297

és többséget nyerhetünk j de mert ez a kis csepp jóakarat ott ishiány-/
zott, egyletünk az eszme harczában elbukott! Hangsulyozom, hogy-
egyletünk. és nem maga az eszme, mert mint kezdeményezök a zászlót
elhagyni nem fogjuk, csak zászlóvivők nem leszünk többé, mert szána-
lomra méltó erőlködés volna- részünkről a beérkezett adatok után is
támogatásért rimánkodni.

Egyletünk kénytelen volt ezen álláspontra helyezkedni, mi.dőn a
keresztülkasul járt és nem dülör öl nézett mező oly kevés kévét adott.
Se baj! a talaj magva idővel majd kisarjadzik és b ő termést hoz, mihelyt
a közöny dohos légkörét a felsőbb régiók villamossága eloszlatja.

Ezzel részemről az ügyet befejezettnek' nyilvánítom. Fogadja el
kérem kartársi üdvözletnyilvánitásomat!

Uj-Malornsok, 1893. sz ept. 10.
ld. Varga János.

Válasz a "néhány szó .'. . ." irójának.
Az "Evang. Népískola" legutóbbi számában Farkas Mihá ly bará-

tom uram birálat tárgyává teszi a nép isk o 1ait á b láz a tok b e-
t ölt é s é t. Kifogásolni vaJót sokat talál rajtuk. - Magam is a.lá.irorn,
hogy egyszerübben is lehetne csinálni azt. Ugy, de az egyetemes
egyház 1870, illetve 1882 óta így követeli, az előirt formában. Akkor
pedig rni, egyes kerület 87 rubrikás táblázat helyett csak nem csinál-
hatunk rövidebb kimutatást. Pedig talán fele is unos-untig elég volna j

bizonyára világosabb és értelmesebb a laikusra nézve is.
Ugyanazért, ha csak erre terjedt volna ki bir áló kr irikája, mi tel

sem is szólalunk. - De mei t birálatába belekever olyan dolgot is, mit
nem szabad lett volna; kényszerítve érzem magamat, hogy felszólaljak.

Elsőben is ajánlom birálónak, hogy ha egy testület mun kál kod ása
felett jövőre kritikát ir, legyen körültekintőbb. Most is ha ezt teszi,
bizonyára nem nyargal minduntalan olyasmin, mit "utmutatás"-unkban
nyomdahibának vesz minden ember. a minthogy annak idején a szer-
kesz töség is sietett mint olyat kijavítani (Lásd "Evang. Népiskola" I.
évfolyam 5. sz. 162. oldal: helyreigazítás.)

Másik dolog: birálónak azon merész á ll itása, hogy a kerületi nép-
iskolai bizottság által 1892- ben egybeállitott s a kerületi gyülés jeg yz ó-

könyvéhez mellékelt statisztikai kimutatás .absurd dolgokat tartalmaz." -
Na már megengedjen tisztelt barátom uram, de hogy ilyesmit palam et
publice hangoztassunk, ahhoz még is nagy önhittség kell. Külőnösen
ez a passus kényszeritett r á, hogy felszólalását hallgatagon ne fogad-
jam. - És a midön itt fe lszóla lo k , teszem azt nem a magam érdeké-
ben, ki, úgyszólva az összes iskoiák adatainak köz é psz á mát 20
éves tapasztalatból majd nem betéve tudom; hanem ha nyilatkozom és
határozott állást foglalok el a sértő krítika ellen, a kerüieti nép i s-
k o la i b í z ott s á g reputácziója érdekében teszem azt, és hogy meg-
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védjem az összes egyházmegyék es per ese i t, az összes isk o l alá t 0-
gató urakat, sőt magát a birálót is mint iskolalátogatót az
elfogult kr iti ku s ellen azzal a merész állítással szemben, hogy
.kimutatásunk absurd dolgokat tartalmaz." - Épen azért
a merész állítást, mint a melynek semmi alapja sincs, ezennel visszauta-
sítom, annyival inkább, mert kimutatásunk egybeállításánál az összes
esperességek adatai rendelkezésünkre állanak, azokból dolg ozunk, itt
ott javítva rajtuk.

Többire testvéri érzülettel maradtam Lpatona, 1893 szept. 5.

Bognár Endre,
ker. népisk. .biz. e. elnök.

Még "néhány szé' a fentebbi "válaszra."
Ez a válasz, habár igen magas tenorból hangzik is, megnyugtat

arra nézve, hogy az iskolai statisztika jelen alakjára vonatkozó észre-
vételeim - nagyobbrészt helyesek voltak, mivelhogy ez a "válasz,"
azok k őzűl semmit meg nem czáfol.

A választ azonban sz ó nélkül mégsem hagyhatom ; nem pedig:
részint tárgyi, részint személyes indokokból.

Tárgyi indokaim a következők:

A "válasz" azzal vádol, hogy birálatomba belekevertem olyan
dolgot is, ami t nem sza bad 1 et t vol n a. Hogy mi volt ez a "nem
szabad," -- a válasz nem mondja m~g, én meg nem keresem; igenis
állítom, hogy ez a .nem szabad"-féle kijelentés protestans szempontból
fölöttébb veszélyes tan, a minek létjogosultságát egy perczig sem szabad
elismerni, annál kevésbbé dogmává tenni. Hol van az megirva, hogy
a szabad vizsgálódás egyházában, vallási- vagy tanügyi kérdéseinkhez
hozzászól ni .nem szabad"? Hol az a tekintély, ki elég jmerész volna
azt követelni, hogy az ő többé-kevésbbé sikerült alkotásai előtt
vakon hajoljunk meg? Vagy melyik ügye az egyházi- és iskolai
életünknek, a melyre oda merné valaki (még más is) irni, hogy: "noli
me tangere!"

A •válasz" tovább haladva, azt a jóakaratu tanácsot adja, hogy
máskor, ha egy testület m u n k á l k o dá s a fölött irnék kritikár,
legyek körültekintőbb.

Hát én a multkor sem az egyh. ker. népisk. bizottság (most gondo-
lom ezt érti) munkálkodása felől mondtam el nézeteimet; hanem csupán
a statiszt. táblázatok helytelen betöltése felől, a mint arra a közzétett
utasítás (és nem a sokkal szerényehb útmutatás), a minta táblá-
zattal kiegészítve mjndnyájunk a t k őrelezett. Igaz ugyan, hogya. válasz-
ban" hivatkozott nyomdahiba s ennek a 162 lapon k őz ő lt helyre igazi-
tása, melyben a kétes értékü .egyéb" rovat alá az egyesek ajándéka
(karácsonyfa, vizsgai jutalom) utá n, odasoroztatik a legfőbb, az egyes
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hivek évi kötelezettsége is (készpénz, párgabona stb), - elkerülte figyel-
memet; de eltekintve attól, hogy ily fontos szabályzatnak, minő az uta-
sitás akart lenni, nem nyomdahibákból s helyreigazitásokból kellene
táplálkoznia, a mit mindenki könnyen elfelejthet -: mindazt a mit e
rovatr a vonatkozólag a 213 s 214 lapon mondtam, ma is föntartom az
utolsó betüig.

A válasz, .másik dolog"-kép nagyon zokon veszi, hogy az 1892.
évi minta statisztikáról elég mer ész voltam azt á llítani, hogy az "absurd
dolgokat tartalmaz;" - sőt bevallja, hogy különösen ez a passus kény-
szerítette arra, hogy megiródjék. Ily érzékeny kifakadás után kiván-
csian várnánk, hogya válasz haladék nélkül elő fog hozakodni egy-
másután a legnyomósabb argumentumokkal, a mik napnál világosabban
be fogják bizonyítani, hogy az .absurd".féle kifejezés nem egyéb, mint
csupán légből kapott állítás, üres vád, sőt - sötét rágalom ..• ! Hát
az argumentum elő is került, de nem "ad rem;" hanem .ad hominem ;"
- előkerült abból a régi rozsdás fegyvertárbóJ, a minek sze ro él y e s-
ked é s a neve. A tárgy helyett énfelém fordul s •nagy önhittséget ~
imputál nekem, csupán azért, mivel én a minta-kimutatást "absurd dolgokat
tartalmazónak & mondtam s a válasz azt megczáfolni nem tudja. Mert az
nem czáfolat, ha a válasz irója (elég szerényen) nem a maga érdekében
szólal fel, ki az összes iskolák adatainak k őz épsz ámát (?) majdnem
betéve tudja, hanem a ker. népisk. bizotts. reputácziója érdekében fog-
lal határozott állást a sértő kritika ellen." Az sem c z á fol a t, ha nagy-
lelküen megvédeni ajánlkozik az összes egyházmegyék espe reseit, iskola-
látogató urait, sőt még önmagamat is (oh!!) elfogult kritikám ellen.
Mert ha csakugyan az összes egyházmegyék esperesei, iskolavizsgáló
urai s a ker. né pisk, bizotts. nev ébe n kés z fr It vol n a is ami nt a-
kim uta tás (a mint hogy nem készült) s ha ugyanezen tekintélyes
testületek s urak kép vis ele t ébe n ir ó d ott vol n a is meg a
m i n t a k im u t a t á s h o z egészen méltó válasz, mely azt megvédni
lett volna hivatva, (a mint hogy nem iródott) é s végül: ha nem kisebb
egyéniség irta is ait meg, mint Bognár Endre úr (ki eíég leereszkedő
volt engem .tisztelt barátom uram"-mal kitüntetni): ha egyéb világos
okokkal (mert ez nem ok) meg nem győznek, nem fogok s nem is akarok
az "absurd "-féle kifejezésböl, sem abból a mivel ezt a 216 lapo n a két
utolsó bekezdésben indokoltam, visszavonni, "mert én sem a pápáknak
stb. nem hiszek, mivel világos hogy gyakran tévedtek s egymásnak
ellentmondottak. "

Végül pedig az sem czáfolat, ha "merész áilításomat, mint a mely-
nek semmi alapja sincs, visszautasítja." Ez csak a föntebbi rozsdás
fegyverhez m élt ó paizs. Lássuk: m iért nincs alapja? Tessék erre felelni,
s azután forgatni a vissz autasítás kopott paizsát!"

Utoljára jönne azonban a legfőbb érv, a mely okból ugyanis az
"absurd "-féle kifejezés alaptalan, sőt lehetetlen, hogy t, i. a minta-j.k imu-
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tatás .egybeállításánál az összes esperességek adatai rendelkezésre -áIlnak
s a z o k ból d ol g o z nak, itt-ott ja v Í t v a rajto k.«

Hát hogy hogyan dolgoznak azokból, arról magam is tudok,
meg más is tudhat; hog-yan j a vit a nak rajtok, az kőztudornású, Elő.
veszik ugyanis az egyházmegyék által beküldött táblázatokat s ott az
egyes rubrikák adatait addig csoportosítják s helyezik át egyik rovat-
ból a másikba, mig valamennyi egy kaptafára lesz szabva. Ebből áll a
"j a v Í t á s" rajtok! Holott szerintem épen a statisztikát lehet Íegke-
vésbbé j a vit ani, mert mihelyt j a v í t juk, mindjárt ham i s Í t juk.

Ez az érv tehát mell et t e m biz o n y Í t, s igazolja azt, a mit
most is fentartok, daczára minden tekintélynek és anathémának, hogy
iskolai statisztikánk - ros s z.

Egyet azonban vég-ül megjegyzek, s ez az: hogy a válasz Íróját a
személyeskedés terére követni nem fogom, mert az soha sem méltó
olyan emberhez, ki az igazság megvédésére kel föl. Ha nincs mit meg-
védenie eszmét, ne támadjon személyt.

Nag y.Geresden, 1893. szept, 19.
Farkas Mihály.

Irodalom.
Kisdedóvók és gyermekmenedékházi dajkák könyve. Felhívás megren-

delésre.
A kisdedóvó törvény végrehajtása alkalmával ez egyetlen eddig

létező mü lesz hivatva, az ó vó kat és gyermekmenedékházakat létesítő
kőzsége ket, hatóságokat és testületeket az intézetek létesítése és fel-
szerelése iránt kellőleg tájékozni, az iskolaszékeket és Óvói gondnok-
ságokat az intézet szakszerü el len őr z ésér e képestrni - a kisdedóvókat
és menedékházi dajk á ka t a vezetés és nevelés körüli teendőkbe beavatni,
a kisdedóvó minden teendőjével megismertetni, foglalkozási tervet nyuj-
tani s az értelem fejlesztést 3 hóra szóló - napról-oa pra kidolgozott
120 társalgásban bemutatni, Ezen előnyök folytán az óvódai gondnok-
ságok és iskolaszékek jelen müben egy tökéletes utasítást és ellenőrt
a kisdedóvók hasznos seg édeszk őz t. a gyermekmenedékházi dajkák nél-
külözhetetlen utmutatatót és vez ér kő nyvet. olyanok pedíg, kik magukat
gyermekmendékház vezetöi áIJásra előkészíteni akarják, egy teljes képzési
könyvet nyernek, Miután eddig nem létezett oly mű, mely a kisdedÓvási
eljár-ást teljes összegében és részletezve bemutatta volna, az óvók rnűkő,
désének ellenőrzése lehetetlen volt, az óvók csak tapogatódzva müködtek, a
gyermekmenedékházi dajkák műk ő dését pedig sürű homály borítja, jelen
mű megrendelése a kísdedó vás ügyével fogla lkozó testületek és ható-
ságok, iskolaszékek és gondnokságok - községek és városok, kisded-
óvók és gyermekmenedékházi vezetők (dajkák) részére felette k ivána-
tos. A mű k őrülbelül 18. nagy íven az óvói butorzat rajzaival ellátva



301

október elején fúg megjelenni s a rendelőknek megküldetni. Előfizetési
ár bérmentes küldéssei 1 frt 20 kr., - mely összeg a pontos ez írn,
lakás, megye, s utolsó posta megjelölésével - alulirt czímére, Heves-
megye kűldend ö. Kobányí Bácsi, a gyöngyösi állami dajka tanfolyam
vezetője.

Öt nyelvü szótár. A szótár-irodalomnak e k ivá ló termékéről már
megemlékezett lapunk. Az újabban megjelent fűzerek is mutatják an-
nak gazdag tartalmát. Mind az öt nyelvből körülbelül ötször annyi szót
tartalmaz, mint a mennyit a legterjedelmesebb kézi szótárakban talá-
lunk. Ha ehhez még azt vesszük, hogy e szótárban mind az öt nyelv
szavai ábce-rendben, egymás k őzőtt találhatók, akképen, hogy mind-
egyik szó után, bármily nyelvü legyen is az, a másik négy nyelven
való jelentése következik: mondhatjuk, hogy az Öt nyelvü sz ó-

t ár 20 külön szótárt pótol, s ez irányban páratlan a maga nemében.
Kapható Rob i cse k Zs ig rn o n d könyvkereskedésében, Budapeste»,
(Fürdő-utcza 8 sz.)

Tavaszi hajtások. Irta Nag y La j o s ev. s. lelkész. Kapható sz erz ö-

nél Dahronyban és Kis Tivadar könyvkereskedésében, Pápán. Ára 1
korona. Kevés igénynyel jelent meg a fiatal költő e kötetben a közön-
ség, vagy inkább mint ő maga mo ndja : ismerősei is barátai előtt; de
annál többet nyújt. Megtaláljuk benne melegen érző szive érzéseit csi-
nos ver sek be foglalva, valamint tisztán látó elméje gyümölcseit velős
gondolatokban és tartalmas é r t e k e z é s e k b e n, Értekezéseinek
tárgya: Petőfi a sz ab ad sá g har cz ba n. A materialismus százada. A bol-
dogságról. A sz er e lerncsók. - A mint ter űn k engedi, közelebbről is
bemutatunk egyet-mást sz erz ö könyvéből; addíg is ajánljuk t. olvasóink
szives figyelmébe.

Népiskolai számolókönyv. Koronaérték sz er int írta Sz i r mai J ó z s ef
1. füzet, a második osztály számára, (ára 20 kr.) II. füzet, a harmadik
osztály számára, (ára 20 kr.). Mindkét füzet módszeresen dolgozza fel
a megfelelő oszt á.lyo k tananyagát s az ügyesen megválasztott alkalma-
zott példák által elöseg ít i, hogy tanító és tanuló minél előbb otthonossá
legyenek az új pénzzel való szárn itá s ban.

Vegyesek.
Tanfelügyelők kongresszusa. Az elmult szűaidőhen tartották meg a magyal'

tanfelügyelők első közgyülésöket Budapesten. T 6 th .T 6 z s ef, pestmegyei tanfel-
ügyelő, elnöki megnyit6jában kiemelte, hogy különösen két ügyben kivánatos a
sürgős orvoslás : az pgyik a mag y a.r nye 1v tan i tás a a nem mag y a r
aj k ú isk o 1á k ban, a másik a k ö t ele z ő isk o 1á z tat á s ker esz t il l-
vit ele. - Az első kérdéshez igen sokan hozzász61ottak s többen teljesztettek
elő pontokba foglalt indítványt; ezek közül ide igtatjuk Bán heg y í, békésmegyei



302

tanfelügyelőét. l , A nem magyar ajkúak iskoláiban a magyar nyelv tanítása csak
a k ö z vet 1 e II módszer szerint engedhető m~g, mert ez legjobban biztositja a
sikert. 2. Hogy az keresztülvitethessék, gondoskodjanak a tanfelügyők a régibb
tanítók kioktatásáról. 3. A fordítási gyakorlatok letiltandók az elemi iskolák ma-
gyar nyelvi oktatásánál. 4. A magyar gyermekjátékok és magyar vezényszavú
szabadgyakorlatok ápolandok. 5. Czélszerü a nemzetiségi iskolákban oly tanítókat
alkalmazni, akik tanítványaik anyanyelvét nem ismerik. 6. Oklevél csak oly taní-
tónak adassék, a ki jól tűd magyarúl. 7. A nemzetiségi tanítóképzőkben a magyar
nyelv legyen a tanítás nyelve. A gyűlés határozata szerint a miniszteriumhoz fölter-
jesztés intézendő, melybe az összes inditványok fölvétetnek. - A kötelező iskoláz-
tatás fogyatékos érvényesülésére vonatkozólag elfogadták dr. Ru z sic s ka K
indítványát: "Az iskolamulasztások ügyében tegyen a kongresszus előterjesztést a
közokt. miniszterhez annak feltüntetésével, hogy az ellenőrzés és megtorlas eddig
alkalmazott mödjaiböl levont tanulság szerint az igazolatlan mulasztások alapföl--
tétele, hogy a kir, tanfelügyelők e téren a kötelességmulasztó községi előljárók
ellen rendbirság gyakorlásának jogával ruháztassanak fel." - Elfogadta továbbá
a közgyülés a következő inditványokat: a) A fiú fel s ő nép isk o 1á k alsófokú
gazdasági iskolákká, a leány felső-népiskolák polgári leányiskolákká alakittassanak
áto b) A fel eke zet ita n í t ö k illetményeínek díjlevél útján szabatos biztosítása
szükséges olyképen, hogy a kántori illetmények a tanítói fizetésektől elkülönittes-
senek és hogy ezek a díjlevelek a közigazg. bizottságoknak tudomásvétel czéljából
be is mutattassanak. c) A felekezeti tanítók ellen az egyházi hatóságok részéről
megindított fegyelmi vizsgálatokra és tárgyalásokra a kir. tanfelügyelő is meghí-
vandó. d) Felekezeti tanítóképzfíknek az államiakkal egybehangzó és egyöntetü
szervezése s főleg a felekezeti képző kben a tanképesitő vizsgálatok alkalmával a
kir, tanfelügyelők hatáskörének egyöntétü megállapitása szükséges. e) A mint az,
ism é t l ő isk o l á z tat á s városokban a nép foglalkozására való tekintetből
iparoktatássa fejlődött, földmíveléssel foglalkozó községekben az általános ismere-
teken kívül első sorban a helyi viszonyoknak megfelelő gazdasági ismeretek tanít-
tassanak. A leányok ismétlő iskoláztatásánál a kézimunka és háztartás kellő flgye-
emben részesittesenek. - Vajha ezen üdvös határozatoknak meglenne a kivánatos
sík ere !

A magyarországi tanítók országos bízottsága is megtartá évi gyűlését,
1< ülönösen a vidéki tanítók nagy részvétele mellett. Gy ö r g y A lad ára tanítói
m ell é k fog 1 a l k o z á sok kérdésében terjesztett elő javaslatot. G lat zGy ö r gy
az 1868. népiskolai tör v ény rev iz i ó j á nak szükségét fejtegette. Nag y
László tanítóképző tanár a népoktatásnak a milleniumi kiállítá-
son való bemutatására samillium megünneplésére nézve nyújtott be ja-
vaslatot, melyet a gyülés tagjai lelkes éljenzéssei fogadtak. E javaslat a következő:
1) A millenium az ország összes népiskoláibn istenitisztelettel s iskolai ünnepek-
kel ünneplendő meg. Erre nézve programm dolgozandó ki. 2. A tanítóegyesületek
díszűlésekkel ünnepelnek, pályázatokat hirdetnek ki, a jutalmakat ünnepiesen oszt
ják ki. 3. A legközelebbi egyetemes tanítógyűlés 1896-ra tüzessék ki, s ez legyen
ünnepies színezetü. 4. A tanitök és tanárok egyetemes orsz. kongresszust tartanak.
b. Kérvény intézendő a kormánybez, ezer népiskola és kisdedóvó alapitása és ezer
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tanító megjutalmazása iránt. 6. A népiskola a milleniumi kiállitásou három cso-
portra osztva mutattassék be; e cscportok : a) a népiskola mult ja ~1000-1868)-
b) a nép oktatás jelene (1868- J 895); c) a nép oktatási egyesületek kiállitása.

A református tanítók az általános tanít6gyülésekkel kapcsolatbau már ko-
rábban tanácskoztak a re! tanítók orsz. egyesületének megalakításáról. A mult
szűnidőben is folytatták ezt. Kis sÁr o n püspök megnyitó szavai után Sin ka
L aj osbosszabb beszédben ismertette a fontos ügy előzményeit, azokat az okokat,
melyek a református tanitóknak országos szövet-égbe való tömörülését siettetik.
Sokan bizonyos féltékenységgel nézték a mozgalmat, melyet felekezeti jagoltságra
való törekvésnek tekintéttek ; pedig a tervezett egyesülés nem akarja még jobban
széttagolni a tanítókat. A református tanitók minden közös és országos ügyben
az egyetemes tanítógyüléssel és a tanítók egyetemes országos bizottságával együtt
fognak baladni, de van a református tanítóságnak igen sok olyan ügye, melyeket
a református egyl-az felekezeti autonomiája mellett csakis a saját körükben vitat-
hatják meg tüzetesen. Autonomikus és iskolaszervez eti ügyekben egészen más a
ref. tanítóság helyzete, miut a többieké. A szegedi tanítógyülés által kiküldött
bizottság nem készítette el az alapszabálytervezetet s ezért maga az előadó dol-
gozott ki javaslattervezetet, melynek fő pontjait ismertette is s azt ajánlotta, hogy
azt általánosságban fogadják el. További előkészítését és részletes térgyalásat az
állandó választmányra óhajtja bizni az előadó. A közgyülés Sinka előadói javas-
latát elfogadta a tárgyalás alapjául s kisebb bizottságot küldött ki a részletek
megvitatására.

Az Eötvös-alap gyülése. A tanitögyüléssel egy időben tartotta rendes évi
közgyülését az Eötvös-alap országos tanító-egyesülete is. E derék egyesület tizen-
hét éves fönnállása alatt összesen 38,875 forintot osztott ki, ezenkivül 1910 frtot
adott a tanítók országos árvaházának s 4893 frt 62 krt szerzett a magyarországi
tanítók háza javára. Az évi jelentés szerint, melyet agyülésen fölolvastak, az egye-
sület mult évi bevétele 7602 frt 97 kr. volt, a kiadás pedig 3285 frt 74 kr; ma-
radt tehát 4317 írt 14 kr. Az alap vagyona ez idő szerint 48,463 frt 79 kr. A
tanítók házának külön alapja 11,317 frt 34 kr. Bejelentette aztán a titkár, hogy
Baranya-, Moson-, Pest-, és Vasmegyék egyenkint 1800 forint alapítványt tettek
abból a czélból, hogy a tanítók házában egy-egy szoba álljon rendelkezésre
a megyebeli ifjak részére. A pénztáros részére a fölmentést megadták s a jövő
évi költségvetést 19,390 forint bevéte lben és 18,000 forint kiadásban állapitották
meg. Elfogadták aztán az osztó bizottság javaslatát a kiosztandó stipendiumokra
nézve, A tanitók háza czéljaira a főváros a tisztviselőtelep mallett jelölt ki helyet,
mely azonban nem feld meg aczélnak s igy az egyesület azt kéri majd, hogy az I. ker.
'I'abáuban adjon helyet a főváros. Kir á J Yi Pál 8000 frtot hagyományozott vég-
rendeletileg a tanítók háza czéljaira, a miért is Királyi Pál nevét jegyzőkönyvileg
örö kitették meg s az alapítványt az ő nevéről nevezték el; a tőke kamatait za-
lamegyei és budapesti gyermekek s fiatalemberek fogják élvezni. Az ,,~ötvö~-
alapv-ból a tanítók háza czéljaira 30,000 frtot fognak kihasítani. A mai ülésben
2350 frtot osztottak ki segítségképpen. Egy 100 frtos, huszonöt 50 frtos
ösztöndíjat és husz 50 frtos segélydíjat kaptak a tanítók özvegyei és árvái.
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A soproni evang. tanitóképzö intézetbe a folyó tanévre beiratkozott 72
növendék; ezek közül az 1. évfolyamra esik 21, kiknek nagyobb része, számszerint
16, a középiskola 4 osztályáról szóló bizonyítvány, a többi 5 pedig felvételi
vizsgálat alapján vétetett fel.

Lelkészavatás Sopronban. A mult hó 23-án folyt le Sopronban a lelkészi
vizsgát tett 9 theologus ünnepélyes felavatása, mel. en a főiskolai tanári kar és
ifjuság is jelen volt. A felavatást Kar say S á n dor püspök úr végeyte, Kund
Samu és Laucsek Jónás esperesek s a soproni lelkészek segédkezésével. A tanít6-
képzőintézet növendékei összhangzatos karénekekkel emelték a szép ünnepet.

Helyreigazítás. Lapunk mult számába (aug. szept.) különös és boszantó
sajtóhiba csúszott be. Ugyanis a Győrött megtartott egyházkerületi gyűlésről
szóló tudósítás másik felét a tördelő két lappal hátrább, az új iskolai térképekről
szölö tudósítás végébe illesztette be. Különben úgy hisszük szíves olvasóink úgyi~
helyreigazították már ezt a kis véletlen sajtóhibát.

Az evang. egyetemes gyámintézet f. é. október hó 7. és 8-án tartja köz-
gyűlését Nagy-Kanizsán. A Zelenka Pál püspök és Radvánszky Béla báró elnökök
által közzétett programm szerint a gyűlés főbb tárgyai: az egyh. elnök évi jelen-
tése, a Fricke-ünnepségen való részvétel, a Luther-szeborra való gyűjtés, jelentés
a kerületi gyámintézetekrőJ; segélyek kiosztása stb.

Új iskolai padok. A közoktatási miniszter aBe r n har d Re z ső, brassói
lakatos mester által szerkesztett czéJszerű és tartós szerkezetű padokat iskolai
használatra ajánlotta (1058. sz. alatt.) A padok árai igen olcsók; 1 drb kétülésű
pad a tanúlök korához mérten: 9, 10 s 11 frt., a háromüléses pedig: 12, 13 s
14 frt., még pedig a brassói vasúti állomáson kocsiba rakva. Bernhardt lakatos-
mesterezen árakból 19 százalékot enged, ha a a megrendelő a miniszter aján-
latára hivatkozik.

Üvegtábla a palatábla helyett. A franczia iskolákban kezdik elhagyni a
palatáblát s ezek helyett vonalakkal s koczkázattal ellátott üvegtáblákat használ-
nak. Ezeket a paedagogusok czélszerűbbnek tartják a palatábláknál, mert rájok
irónnal lehet írni, mint apapirosra s igy a gyermek kezdettől fogva ahhoz sze-
kik, hogy fehér lapra ír fekete vonalakat. SziJárdságra nézve kiállja a versenyt a
palával; azt tartják, hogy rajta könnyebb -az írás, mint a palatáblán. Egy darab
üvegtábla 37 kr. Ajánljuk a tanférfiak figyelmébe. Kapható Kolozsvárott, a Frank-
Kis János fiai czégnél.

It gyakori áradások egyik oka egy amerikai tudót szerint a sok táviró-
és telefonvezeték, melyek a villamos erőt elvonják a felhőből, A bajon úgy lehet
segíteni, ha a vezetékeket a föld alatt helyezik el.

Az iskolák száma Németországban 56.563 s ezekben L20,032 tanító oktat
mintegy 8 millió gyermeket. Az iskolák fentartási költsége 250 milliö márkát
tesz évenként.


