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EVANGELIKUS NEPISKOLA.
Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Mel{jelenik - a nagy szünidő kivételével - m ind en h ó elején.

Felelős szer keszt ő és kiadó: Papp J ózsef;
--_ =============-==.,~ ..

Az »Evangélikus Népiskola« közönségéhez.

Immár 23 éve annak, hogy evang. egyházunk iskolaügyé. ~
ejlesztését, előbbrevitelét zászlónkra írva, nagyrabecsült munka-
társaink lelkes, önzetlen közreműködésével, az evangélikus .tanítói
kar szellemi és anyagi javáért küzdünk. A fáradságot nem ismerö
munkában a buzdítást legföképen az ügy szeretetéböl merítettük,
ennélkül már régett le kellett volna tennünk a tollat. A »r end e s«
elöfizetöknek aránylag oly kisded csoportja sorakozott mellénk,

hogyakiadással járó költségek teljes fedezetet úgysz6lván soha
sem nyerhettek. Igy nem lehet rajta csodálkozni, ha mint az
,,'Evang. Népiskola- szerkesztöje s kiadója már-már azon gondol-
kozunk, hogyafolyóirat anyagi fenntartása érdekében folytatott
szizifusi munkával felhagyunk.

Úgy tudjuk, úgy érezzük azonban, hogy az »Evang.Népiskolá--ra

szükség van, - most, az evang. tanítóság országos tömörülése .
alkalmával inkább" mint valaha. Talán elmondhatjuk folyóiratunk- .
r61, hogya multban az ev. tanítói közszellem kialakulásában, a
dunántúli egyházkerületi s legutóbb az országos evang. tanító-
egyesület létrejöttében nem jelentéktelen része volt. Ez. irányú
munkásságát a jövőben csakis úgy folytathatja sikerre), ha az
evang. tanít6ság és iskolaügyünk minden barátja ezt az egyetlen
folyóiratunkat szellemileg és anyagilag kellö támogatásban,
részesíti.
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Buzgó s lelkes munkatársak ban eddig sem volt hiány:' azt ez
alkalommal is hálásan ismerjük el. Folyóiratunknak anyagi szem-
pontból való fenntartása azon ban egyátalán nem mutat ilyen
kedvezö képet. A különben is csekély számú előfizetők tekintélyes
része csak névleges elöfizetö, kik tartozásaiknak éveken át nem
tévén eleget, a lap fenntartásához biztos alapot nem nyújtanak.

Ha tehát a befolyó előfizetési díjak a multban _sem fedezték a
kiadás költségeit, rr.ikor pedig a nyomtatási dijak jóval olcsóbbak
voltak. mai nap már sehogyan sem tartható fenn az egyensúly.
E kényszerhelyzettöl indíttatva, bár nem szívesen, az 1912-ik
évtöl kezdve folyóiratunk elöfizetését évi 6 k o r o n á-

ról 8 -koronára emeljük. Midön ennek az elkerülhetetlen
körülménynek tudomásúl vételét kérjük, eg) út.:al felhív juk folyó-
iratunk minden barátját: szíveskedjenek a maguk körében oda-
hatni, hogy a személyek helyett az iskolák, iJJetöleg -az isk o 1a
fenntartó hatóságok fizessenek elö az »Evang élikus
Népiskoláe-ra, mint az már vagy 130 egyházközségnel eddig is
megtörtént. Tudva levö dolog. hogy abe ira tás i d i jak egyik
része a tanítói szakkönyvtár gyarapítására for dítandó , juttassanak
ebböl a fenntartó hatóságok évenként 8 koronát az :1> Evangélikus
Népiskolás-ra.

Habár az előfizetési díj emelését a. nyomdai kölrségek .óriási
emelkedése okozza és így a remélhető többletet a kiadási költs-gek

. teljesen felemésztik, a szerkesztöség mégis kötelezettnek érzi
magát arra, hogya nagyobb előfizetési díj ellenében az eddiginél
lehetöleg többet nyújtson, és pedig olyanképen, hogy a szükség
szerint többször is megjelenteti a lapot, mint havonként egyszer;
ha pedig a .»~endesc előfizetők száma jelentékenyen szaporodik,
min de n h ó nap ban- két sze r fogjuk azt kiadni, s a ssintén
Sopronban megjelenő :.K ul tur ac cimű irodalmi és művészeti
képes folyóirattal való összeköttetésünk, fol~táf.1 itt-ott kiv á 1ó
m ü v ész ein k kép e i b ö l m ü mell é k 1e ~e k kel is fogjuk.
folyóiratunkat diszíteni •. Azt különben már eddigi szükös viszo-
nyaink közt is megtettük, hogy - habár. a címlapon ott áll, hogy-
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a nagy szünidöben nem jelenik meg' folyóiratunk, az utóbbi évek-
ben a szünidöben is kiadtuk, hogy egyesületi ügyek megbeszé-
lésére épen a gyülésezések idején tért nyissunk. Máskor pedig
a rendes ívszámnál többet adtunk, hogy olvasóink érdekeit minél
inkább szolgálhassuk. Ezentúl általában gyakoroljuk ezt az eljárást
s időnként, a .szükséget kielégítendő, a rendesen felül is ki fogunk
adni egyes számokat, mig csak a rendes két hetenkénti kiadást
a maga teljességében meg nem valósíthatjuk. Ez pedig tisztán
kőzőnségi.ink pártolasan fog múlni.

Az -Evangélikus Népiskola« 24 - i k é v fol y a mát tehát
azon remény ben fogjuk megindítani, hogy az evang. tanítóság
azt kellő anyagi és szellemi támogatásban részesítendi, s így
kitüzőtt célunknak mi is fokozottabb mértékben felelhetünk meg.
M dön folyóiratunk eddigi pár t fog ó ita további szíves tárno-

'gatásra fel kérjük, kérelmünket még azzal is megtoldjuk, hogy a
maguk. kőrébeu újabb előfizetőket toborzani szíveskedjenek. ..-
Mu n k a ~á rsa i n kat pedig szerétettel arra kérjük. hogy szíves
közreműkődésöket továbbra se vonják meg az »Evang, Népiskolá« tóI.
A tan í t ó egyes üle tek ein ő k ség e ih e z még külön kérel-
műnk is van: sziveskedjenek intézkedni,hogyagyülé-
sek le f.o ly á sár ó 1 min é 1 r ő vid ebb idő n bel ü l kap junk

tud ó s í tás t, s hog y az ese tie g felol vas o tt ért eke z é-
sek bek ü l d é s é r öli s gon dos k o d jan a k. A köznek csakis
így tehetünk igazán szelgálatot.

Papp J.ózsef,
szerkesztő-kiadó .

• *•
Az »Evangélikus Népiskola- régibb és újabb munka-

társainak névsorát midön ezúttal közöljük, megjegyezzük, hogy
ha valaki a névsorból tévedésből kimaradt volna, ne vegye
tőlünk rossz néven, hanem inkább jelentkezzék egy beküldött
cikk kiséretében, a legszívesebb fogadtatásra fog találni.

Alexy Lajos. Cegléd Baldauf Gusztáv, Pápa
Almási Bruno, Csernye Bancsó Antal, Sopron
Badics Adám, Nemescsó Bándy János, Rábcakapi



Bedők Pálné, 'Ipol yve ce
Benedek VInce, Gy ör
Benkő Bfda, Öcs
Bognár Károly ,Sopron
Csányi Lajos, Brlkonylamási
Dácher t Jakab. Btkács
Fodor KálmAn. Pusat a mis k e
Frühwu-rh Károly, Sopron
Gelei Fríg yes, Sopron
Haiszer Henrik, P'a ks
Hajas Gyula, Nemeskér
Hajas Kálmán, Bük
Hér icz Sándor, Ni-mespátró

"Hetvényi Lajos; Sopron
Hor ecz k y Gyula. Csá nig'
H"orváth János, Vadosfa
Ihá sz Ferenc, Sopron
J ausz Vdmos, Sopron
Ka pi Gyula, Sopron
Kintzler Árpád, Igló
Kiss Lajos, Nagyalásony
Kiss Samu, Barátfaju
Kiss Sándor; Beled
Knábel Vurnos, Bonyhád
Koczor Márt on, Alsóság
Koller István, Beszterce
Kovács Sándor, Pozsony
Krug" Lajos, Sopron
Leszner Rudolf dr.; Sopron
Madár Mátyás, Ee lpéc
Magyary Miklós. Kapolcs
Mohácsy Lajos, Gergelyi
Molnár Sándor, Répceszemere
Nagy Bálint, Vasnádasd
Nagy Károly, Rábafüzes
Nagy Lajos, Bezi
Nagy Lajos, Szentantaifa
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Nérne t h Fert-'nc, j obb ág y i
Németh Sándor, V ése
N>-'m••th Vilrn,)-, Ba r la hi da
O wald Sándor, Ab-óság
Pa y r Sándor, Sopron
Palaky BÁla, Ks- sz t he ly
Pálmai Lajos. Győr
Per é nyi Rezső, Asz.ód
Pfluv István, C"ikostötlöS
Puu ér .Sándor, Ajka
Polgár József, Tamási
Pv-ch Károly, Pozsony
Pröhle Henrik, Poa-on y
Rt-!lchert Gyu!», Kj st cr máa
Rót h Kálmán, Ur a iújfa lu
Sass István, Súrd
Sass János, Ráko"palota
Sántha Károly, Bu d a p est
Schmidt József, Döröcske
Sr a mk ó Kálmán, Rákospalota
Stetlner Gyula, Fe lsö l ő vö

St rá ner Vilmos, Sopron
Szalay Mrháty, Bokod
Sz ig et hy Dénes, Rppcelak
Szenteh De zsö , Sopron
Szij Lajos F ar ád
Szombath Ernő, Lajosk omárom
Sztanó Sándor, Tab
Szutter Dániel, Pápa
Szűsz Lajos, Budapest
Tóth István, Léva .
Tömörkényi Dezső, Szarvas
Vida Ferenc, Jena
Wagner Ádám, Ráckozár
Wurm Károly, Pozsony
Zábrák Dénes, Sopron
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Rövid tudósítás
az ágh ev. Tanárok és Tanitók orsz.. egyesüietének 1911.november 8-árá

Budapesten tartott választmányl gyüléséről.

Mint rendesen, most is az egyetemes egyházi gyűlés alkalmával
tartotta az egyesület őszi vá laszt.rnán y i gyülését dr Meskó Lászlo ny.
államtitkár és dr Mág ocsy Dietz Sándor tud" egyetemi r. tanár elnök-
léséveI. Olyan előkelő~égei haz ai evangelil<u'i eg yházunk nak ez a két
férfiú és annyira lel kes tanügybarátok, akiknek vezérlete Aalatt ismét
a régi jó hírnév fogja" beragyogni szeretett evangélikus egyházunk
iskoláit. [gal lelki ÖrömmellátlUk egybe ser:gleni evang. fö isk o-
láink, középtanodáink és ezak-iskolái n k k n űnöség e it a vá r ostig et-ta.sor i
evang. főgimnázium tanári szobájában, hol szeretetteljes előzékenység
fogadta velem együtt elemi iskolai szak osztályunk k iküldőttjeit: Sass
Lt vá n, Benedek V IIIce, Posch Károly, Döbröntey Irén, Szüsz Lajos es
Lamann György kartársainkat.

Néhány nappal a választmányi gyüié~t megelőzve, megjelent az
egyesület 191Ojl-iki évkönyve is Gömöry János igazgató, buzgó és
fáradhatatlan föt it k ár un k szerkesztésében, amel) ben már az évkönyv
lezártáig belépett elemi iskolai tag társak neve is szerepel. Fölvétetett
továbbá az Évkönyvbe az "Evangélikus népiskolá"-ban már közzétett
soproni alakuló értekezletünk jegyzőkönyve is. Ezt a terjedelmes
Ev k ö n y vet ez alapszabályok 14. §-sa értelmében minden egyesületi
tag ingyen kapja s belőle mindannyian érdekes tudomást s zer ez hetűn k
minden évben az egész evangélikus tanításügy fontosabb mozgalmairÓJ.

Az elnöki szivélyes üdvözlő és megnyitó szavak után a tiszti jelen-
tések következtek. Majd elemi iskolai szakosztályunk jelentését ball-
gatta meg első sorban a választmányigyülés és úgy magát a jelentést,
m in t a szombathelyi g-yülés hat ár o za ti javaslatait, valamint a tagok-
nak immár ~36-ra tőrvént felszaporodását, örvendetesen tudomásúl vette.

Ez yben mindjár t hozzá fogott a gyiilés az alapszabályok és ügyrend.
riek csatlakozá un k k al szükségessé vált átalakitásához és módosírásá ,

"hoz. Mmde n kívánságunk figyelembe vétetett s 'ekkép a tanftóság csat-
lakozása a z e~yesület cirnéb en és egész sz er veaet ében teljes kifejezést
és méltó helyet nyert, - az egyes szak osztályok elnökei pedig egyszers-
mint az egyesületnek alelnökei lesznek.*)

Végül a szakosztályok munkapr oqr arnmja állapittatott meg. Itt
is "változ at la nul elfogadtatott ,elemi iskolai saak osztá lyunk előterjesz-

Itése, sőt kibővittetett még azzal, hog-y a többi szakosztályokkal
hasonlóan a mi saa koszj á lyun k is külön felterjesztést intéz egyházi
kormán'yzó teslüleleinkhe"z és különösen is a k őzeti egyházi zsinatot

*) Ji mődosított alapszabályokat s ügyrendet legközelebb közöljük. Szerk,
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előkészítő bizottsághoz, hogy evangelikus iskoláink. minden fo koza ta ,
teljes képviseletet nyerjen az egyházkormányzat minden for umá n (gyülé-
sein) és minden bizottságában.

Teljes harmonia, test veri megértés uralkodott mindvégig a választ-
mányi gyülésen, melynek lelkes tüntetéssel és éljenz éssel adtak kifeje-
zést a gyülés mind két elnöke iránt a v ála sz trn. tagok.

Másnap pedig az egyetemes gyülésen már testet ő lt ő t t il tanító-
ság munkásságának megbecsülése, mert az "gyelemes egyházi bizott-
ságok legfontosabbjában: az egyet eme sta n ügy i b izot ts á g ba n
egyhangulag beválasztatott a mi Sa ss Ist vá nun k, b ev á í a sz ta t o t t egy
Véssey Sándor ker. felügyelő ajánlatára. Csak az kár, hogya tanító-
képzők és polgári iskolák kép vise ltet ésér ó l is nem történt eg y utt al
gondoskodás.

Az egyetemes gyülés továbbá kimondotta k őr e lez ő le g (tehát a
dunán inneni, tiszai és bányai egyházkerületekre nézve 1,.) az e~peres-
ségi tanító.egyesületek sürgős megalakítását mindazon esp er es-ég eic-
ben, ahol még nincsenek ilyenek! É~ ha az üdvös határozatot hamaro-

.san a megvalósitás is követendi s ami első sorban az illető es peres-
ség ek. tanítóítól füg~ ezentúl, akkor évtizedek mut asz t á sá t pótoltuk
egyszere, akkor lesz hatékony az ev a ng e li kus tanít óság ország-os tömő-
rűlése, mert országos egyesületünk elemi iskolai szakosztályának veze-
tősége nem lesz kénytelen százfelé egyesekkel az összeköttetést fentar-
tani, hanem csak az esperességi ta nit óeg y esű le te k elnökeivel és tiszti-
kar áva l, ami tetemesen könnyiteni fogja a sikert és emelni fogja az
egyöntetü ősazrnűk ődést és összetartás lehetőségét az evangetikus
tanít óság ban.

És majd az evang. tanítóság öntudatos t őrn őrü lése megteremti a
maga sz ócsővét, a maga tanügyi és or sz, egyesületi hiradóját is akké-
pen; hogy eljusson az minden hová szer t e s z ét , hazánk minden evan-
gélikus iskolájába. Nem kell ehhez, csak egy kis jóakarat r~"zünkről,
csak átérzése a dolog fontosságának. Ma az ir ót o li harcol es irányít,
diadalmasabban az él ösz óná l, mert a sz ó lás ra el.{Y esztendőben csak
néhány óra áll r en del k ez éxű n k r e, de tanügyi lapunk hasábjain: az
,Evangélikus Népiskola" lapjain tizenkétszer, sőt majd huszon-
négyszer is nyitva áll e lő tt űu k a tér gondolataink és gyakorlati tapasz-
talataink kifejtésére. Appony. Albert gróf minis zrersége eltörülte a
tandíjat, de meghagyta. es kötelezővé tette- az iskolai k őny vt ár céljaira
a beiratási díjak szedését, amellyel minden iskola h a rnar osa n egy
hasznos kis könyvtárhoz jut. Úgy a törvény, mint a dolog természete
megengedik, hogy az ifjusági és népkönyvtár mellett a ra nícói k ő ny v-
tár is ~ránylagosan gyarapíttassék ezen beirásdfjakból. Teg-yük meg
hívatalos la punk k á, elemi is k ola i sza k osz tá lyu nk hivatalos la pjá v á a
soproni "Evangelikus Népisk o lá "ot és már újévlől kezdve jár a ss a ezt
minden evangelikus iskola a beiratási dijak terhére, a tanítÓI k őn y vt ár
számára, Ekkor nem kétszáz, hanem ezer előfizetője lesz alapnak,
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amely ez esetben havonként esetleg- kétszer is megjelenthetnék. Igy
minden isk o la.: mind en tan1tótestvérünk kellőképen értesül ne a köz-
pont mükődéséről· és terveiről, amelyekhez viszont hozzászól hatna
minden evangetikus ranít ótár sun k a lap hasábjam.

Tartozunk ezzel az e l öfizet é ssel sür g ösen az "Evangelikus Nép-
iskola" nag yér d emű Sz er k eszt ö tulajdonosának is, aki önzetlenségében
.nerncsak ide-jét, tudását, hanem sajnos még fizetésének egy részét is
áldozatúl adta a lapért, a mi javunkért. evangelikus elemi iskoláink
szellemi és anyagi főtvi rág oz ásáér t.

Evangelikus is k ol á in k Tu nítóság a, kedves Testvér=im 1 Ha szive.
sek v o lt a t ok nehány pillanatot szentelni k őzős űzyünkne k, ország-os

\ t őrnőr űlésű nk ügyének eme rövid tudósitásorn elolvasásával, ne indul.
jatok közönyösen napi teendőitek folytatására. Salveljétek meg az
elmondottakat. Lépjetek be, a k i k mél{ be nem léptetek az "Agh.
evangélikus Tanárok és Tanítók országos egyesületébe évi 2 korona
tagdijja 1, egyszerüen nálam (A lexy Lajos ny. ig. tanító, Czegléd) jelent-
kezve egy piros pósraut atvá nyon, Es küldjétek he iskolátok részéről
az "Evagelikus Népisk oláv-ra szó ló előfizetést (Papp József ev. tanító-
képző intézeti igazgató ci mére Sopronba) szintén egy piros póstauta l-
váuy on l

Czegléden, 1911. november 15.
AJexy Lajos.

A gyülekezeti dalardakröl s az evang. kantori
ja vadalomról és stolaröl,

»Az I;g. hi/v. ev. egyh'is elemi n,piqlcoll1i tflnílóifla~ szolg'ílali vissonyait
meqhauiroeo szab üurendeiet tervceete«, - melyet f. évi gyüléseinken táro
g-yaltunk, - 23. § ában az a r endel kez és foglaltatott, hogy atanftó, ha
egyúttal kántor és orgonista is: »kotetes egyh/ISi énekkart sserveeni és
veze/ni."

N •..m tekintve most azt, hogya tanitók e rendeJkezés ellen álta ,
lában 'á rlá st foglaltnk és ennek k őv et kez tében va lósainüteg csak azon
h oz z á a d á ssa I le:-z e pont sz a bá tyr en de let t é, hogya tanitó csa k olt lesz
k őt e le s ily énekkart sz e r vezn i és vezetni, ahol ez lehetséges, - még
is, - miut á n ily módon fe lsz inre hozatott, - jónak látom a kérdés·
tisztázása érdekében vele a nyilvánosság előtt is foglalkozni,

Lá,;:-uk tehát: vari-e szüksé\{ ily g yülekezeti énekkarokra?
lehet-e azokat mindenütt sz erv ez n i P ~ mi lehet a célja ez énekkarok-
nak és mi nö célt ~zol~álnak ? - és k őce lez herő-e a tanftóság ez ének-
k a ro k sz+r vez ésér e és vezetésére úgy, mint ez az emlitett javaslatban
terveztetelt t. i, dijtalanúl?
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Aki fig-yelemmel ki-séri gyülekezetei nk . beléletét, tapasztalhatta,
hogy eddig is állítottak fel egyes gyülekezetekben a tan.ftók egyházi
énekkarokat, azok egy ideig· - úgy szólván - virágoztak is, de
többnyire csak rövid ideig, azután kezdtek hanyatlani, mfgnem végleg
felesalottak.

Ha pedig ezen tapasztalható - meg le het ös gyors hanyatlás okát
keressük; ú~y találjuk, hogy ami falusi gyülekezeteínk viszonyai nem
alkalmasak ily enekkarol« seeroeeésere és állandó [entartásora; - Mert aki ért
a zenéhez és tán próbált is énekkart szer vez ni, vagy vezetni. az
nagyon hamar észrevehette, hogy ehhez nem elég a tanító részéről
csupán az a bizonyos zenei ismeret, amelyet mi kántortanítók a gyü-
lekezeti éneklés vezetése céljából rendesen a képzőben e lsajáth unk,
hanem kell egy bizonyos zenei hal1ás, amelyet azonban 'nem lehet
elsajátítani, hanem ez az emberrel szülerik. A mely tanítónak ily zenei
hallása, ily természetadta füle nincs, az nem boldogúl az énekkar
szervezésével; az kellő sikert nem fog' elérni.

De ezenkivül még az énekkarok tagjai részéről is megkivántatik
alkalmas hang mellett, ezen zenei hallásnak bisonyes foka, különben
hiába vesződik vele az illető tanító és hiáha való a legjobb akarat.
Kis faluban legtöbbször nincs elég ily használható ember.

Ehhez járul még: hogy falusi hiveink túlnyomó nagy része mezö-
gazdasággal foglalkozi k, amely az év legnagyobb részében annyira
leköt minderikit, hogy legtöbbször nem rendelkezik annyi szabad
idővel. amennyi megkivántatnék az énekek begyakorlására és a nyil-
ványos szereplésre.

Az is súlyosan esik a mérlegbe, - hogy ha a tanító ily énekkarral
csak tÜrhető eredményt akar is elérni, még jó hallású és hangú tagok
me llett is hetenként legalább három egy-két órai gyakorlatot is kény-
telen tartani. De kissé gyengébb hallás és hang anyag mellett napon·
ként kell g ya korolrri, hogy csak némi eredményt érhessenek el.· Ezt a
nagy munkát pedig sem a vezető tanító, sem a tagok húzamosabb
ideig nem bírják ki, belefáradnak és az énekkar feloszlik.

Az elmondottakból világos tehát,ho~y a gyülekezeti énekkarok álta-
lános kötelező sseoeeese lehetetlenés a tanítót, - kinek ton hallasa sincs
hozzá, nem lehet küteleznl felállításrira vagy oeeetésere. Legfölebb nagyobb
városokban lehető, ahol a nagy számú iparosságból és a hivatalno-
kokból kikerül a kelJő hallással biró. megfelelő ha nuú és ideje felett
is szabadon rendelkező tagok száma. -- De ott asui» kü ön díj dllapí-
tandó meg a oesetéeért.

Lássuk továbbá: va n-e szükség ily gyülekezeti énekkarokra?
E kérdésre úgy találjuk meg a helyes feleletet, ha azt nézzük, hogy
mi célra szolgálnának ezen énekkarok. - Céljuk, - gundolom így
szok ták kifejezni, - a, rendes, de külöuösen a nagyobb ünnepi isteni-
tisztelete ken és tametések alkalmával az áb ít a t os sá g ot és az ének
müvéssiesség ét fejleszteni és emelni. E célt azonban csak úgy szolgál-
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hatják, ha az énekkarok már az előadási ügyesség biz.onyos fokára
jutottak.

Azonban, ha mi evangelilmsok visszatekintünk nagy hitjavitónk
műk őd ésére, azt látjuk, hogy ő épen helytelenítette a nyilvános isteni.
tiszteleteknél a rnagánéneklést, ezért el törölte azt és behozta a közös
gyülekezeti éneklést. Bizonyára azért, mivel úgy volt meggyőződve, hog-y
a k őz ős éne k , amelyben minden egyel> jelenlevő részt vesz, jobban
emeli az általános búzgóságot, mint a bármily müvészettel (ami a leg-
több falusi énekkarban úgy sincs) előadott karének, mert úgy minden
egyes cselekvőleg részt vesz.

Ebből kitünik, hogy a gyülekezeti éne7ckaroknak a nyilvános isteni-
tiszteleteken való seerepelteiese ellenkezik Latver szellemével és ezt egyszerü
falusi népünk is érzi, nem szere ti, ha énekkar nyilvános istenitiszteieten
gyakran szer e p e l,

Az énekkar tehát nem lutheránus intézmény, Következőleg:
evang. gyülekezeleil1kben nincs ra szükség, hanem nagyobb gondot kell fordítani
a közös gyülekezeti éneklésre. Legfelebb nag-yobb gyülekezetekben
válik kivánatossá az énekkar különösen temetések alkalmával, midőn
sokszor a másvallásúak tömeges részvétele mellett a szétszórtan álló
hivekkel nem lehet rendesen énekelni.

Faluhelyeken legfelebb egyes, - tán nemzeti, vagy egyéb alkalmi
ünnepé!yekkor volna k ivánat.os nagyobb müvészí előadással éneklő
karok szereplése. De ha a tanító az iskolai énekre kivánt gondot for-
díthat, legtöbbször a tanítványaikból állíthat össze ily alkalmi ének-
kart, mely ha egyszerübben énekel is, az egyszerübb viszonyok közt
meg fog felelni.

Nekünk ev. tanítóknak tehát az iskolai és ennek útján a gyüle-
kezeti ének lé sr e kell nagy gondot fordítanunk, ha Luther szellemében
akarunk eljárni. Ha pedig itt k ivá nt célt akarunk elérni, úgy nem
elég a tantervben erre előirt rövid idő, hanem tanítványaink hangját
s hallását csak úgy fogjuk kellően g-yakorolni, ha naponként énekelte-
tünk a tanítás kezdetén és végén. Ha pedig a hangoknak ily módon
való kellő gyakorlásán kivül arra törekszünk, hogy meghonosítsuk
iskoláinkban és gyülezeteinkben a természetes kéthangú éneklést, -
mint az egyik-másik gyülekezetünkben meg is van - oly türhetö, -
sőt kedvezőbb viszonyok k ő zt, - oly szép közéneklést fogunk elér-
hetni, hogy nem lesz szükség a kisebb helyeken úgyiB alig szervezhető és -
mondhatjuk - emberi erőt meghaladó munkát igénylő, Luther szellemével ellen-
kező énekkarokra.

Mivel pedig egy oly tanítónak, aki tán naponként rendesen az
esti órákban, 1-2 óráig, vesződik az énekkari énektanítással másnap
alig lesz kedve, de tán hangja sem, még az iskolai éneket is kellően
gyakorolni, ennél fogva a gyülekezeti énekkarok felállítása a legtöbb esetben
épén a Luther szellemeben való "özének elhanyagolásdra oeeei.
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Más hátráItatója s akadálya kőz- és iskolai általános ének-
ügyünk fejlődésének a tanítóság sanyarú anyagi helyzete. - Ne gondolja
valaki, hogy ezt csak úgy divatos frázisként hangoztatom. Hanem a
mint az a bizonyos tanár a nemzeti hymnuszról nyilatkozott, az éne k-
lésr öl általában is elmondhatjuk, hogy anyagi gondokkal küzdő es elkesere-
dett embernek tán minden inkább eszébe jut, de énekelni nem fog.

Ha tehát a felsőbb hatóság az iskolai énekoktatást óhajtja na-
gyobb fokra emelni, ezt nem szabályrendeletekkel, gyülekezeti énekkarok köte-
lező seeroeeéséoei fogja elérni, vagy azzal, ha az egyszerű, falusi gazddkból
álló iskolaseéki tagokat küldi ellenörzőkűl az iskolába a tanüo nyakdra és
ezek idétlen okvetetlenkedéséveI vagy egyéb módon is elkeseríti a
tanítóságot, hanem azzal, ha a tanítóság megelégedettségét igyekezík
fokozni úgy, hogy oly anyagi viszonyok k őz é segíti őket, mely gond-
nélküli megélhetést biztosít számunkra és így a munkakedvüket
éleszti; ha mindazt elhárítja, ami a tanitóságot elkeseríti és ha egy-
házunk sz er vezerét oly módon változtatja és oly intézkedé'seket léptet
életbe, a mi n l erre az .Ev. Népiskola • f. évi aug. számában Stettner
Gyula esperes úr is rámutatott, hogyatanítóság is mindenkor és
örömmel egyházunk édes (es ne mostoha) gyermekének érezhesse
magát.

E tekintetben azonban mit látunk? Sajnálattal kell rámutatnom,
hogy épen jellemző egyházunkra, hogy az ev. tanítóknak csak terhe
szaporíttatik és ingyenmunkája, ellenben a megfelelő és méltányos
dijazásr ól, v~gy az évszázad dal ezelőtt megállapított és rég elavúlt
dijazás méltányos javításáról nincs szó még a mai rendkivüli általános
nagy drágaság mellett sem. És mikor egyházunk milliókat kap ma már
az államtól segélyként, ebből az ev. tanitoságnak egy fillér sem jut, bár-
mily hosszú és búzgó hivalalos mÜködése, vagy bármily nagy család-
dal bármi nagy inséggel küzdjön is akármelyikök.

Igy a fent emlitett szabályrendelet javaslat is ingyen-munka-
ként akarja a - tanítókra róni a gyülekezeti énekkarok s zervezé.
sének és vezetésének nagy terhét. Ezenkivül kimondja a ll. §-ban
hogy a beteg tanító helyettesének élelmezést tartozik adni. Hol
van egy állami, vagy más hivatalnok, aki erre kötelezve volna? *)

A 30. § szerint pedig köteles a tanító a gyülekezeti jegyzőséget
~díjtalanúl eloállalni«, köteles »ae egyháztanácsnak ellenőrző, előkészítő s
végrehajtó, nemküliJnben a gondnoknak nyilvántartó és számviteli munkájdban
osztozni, a leltár és szrímadásolc, kioetések, levelezések végzésében, ha a szükség
kivánia, kiJzreműködni.«

Mindezt _ természetesen. ingyen és ma, midön a
szabad idejét mellékkeresetekre kénytelen fordítani,
javadalma mellett valahogy megélhessen és legalább

tanító rninden
hogy csekély
a világ előtt

*) Tudomásunk szerint az illetékes bizottság ezt a tételt kellöképen módosította.
Szerk.
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lehetőleg 'e lta k ar ha ss a azt a borzasztó nyomort, mely k ő zt cs a lá d-
já val él.

Ha a tanító valamit kér a hit kőz.ségtöl, legelső teendő, meg nézik,
hogya kért dolog benne va n-e hiványában, dijl e ve léb en és ha nincs,
természetesen nem adják meg ).érelmét, sőt, ha benne van is v.i la m i
díjlevelében, sok esetben akkor sem kapja meg úgy, amint azt a mél-
tányosság para ncsotná. Hát nem volna méltányos az és a viszonos
ságnak megfelelő, ha a tanítótóI is csak az a' t e h- r és kötelesség
követelte'tnék, amely a díjlevelében foglaltatik? Minden újabb teher és
kötelességértpedig a méltányosság úgy hozza magával és az igazság
hogy azért újabb dijazás is állapíttassék meg, k ivá lt a mai drága
világban, és ez - úgy hiszem - még akkor is áll, ha a felsorolt
ingyen követelt teendők egyik-másik a tán már zsinati törvényeínkben
is sz er epe l, ha az t. i, eredetileg nem volt a tanító kötelességei közé
sorolva és h iv á ny áb a felvéve.

Mert a tanítói hivány és díjlevél nem más, mint kétoldalú szerz6dés
gyülekezet és tanító liözt, amely ha megvédi a gyülekezetet a tanító eset-o
Jeges túlköveteléseivel szemben okvetlenül kell, hog y u La nít ót is védje
meg a vele szemben támasztott esetleges túlkövetelésekkel szemben
stb, Ennek a zon ban - sajnos - ítt is az ellenkezőjét tapasztaljuk.

Itt egyik-másik t ú lbuzg ó s bizonyos irány felé érdemeket szerezni
- akaró kollegám könnyen az mondhatná, hogya búzgó ev. tanító nem
mindenben tekinti csak az anyagiakat, hanem akkor is fáradozik sze
re tett egyháza érdekében, ha ezért .nern is kap k űlőn dijat,

Teljesen igaz, csak hogy az embernek és így az ev. tanítónak is
előbb meg kell élnie. Mert akinek nincs megélhetése az nem mun-
kálkodhatik egyháza érdekében sem, bár mennyire szereti is azt.

. Ezenkivül egyházunk magasztos tanai kózt az is ott van, hogy
testvéri szeretettel segítsük a szűk ől kdö ket. Ezt pedig a mai nagy sz iik-
séggel küzdő ev. tanÍlóság nem tapasztalja, a, jobb helyzetben levők
részéről, vagy azok r észér ő l, akik az említet államsegély felosztását
intézik.

De visszatérek egyházi énekkarainkhoz. Ha azt vizsgáljuk, hogy
mi indította eddig: a tanítókat arra, hogy a felmerülő és sokszor
fizikai erejüket is majd meghaladó nagy teher mellett is szerveztek
egyes helyeken énekkarokat II Úgy találjuk, hogy azonkivül, hogy ö k
képsséz et és tett erőt, éreztek magukban, amelyet a köz [aoar a akartak
gyümölcsöztetni és igy magukat ee tanítói állásukat is kivánták ezzel emelni,
bizonyára a legtöbb esetben, vagy épen mind ig a száz évelőtt meg-

á llaph ott 10-,-20 kr os stólákat is akarták ez által lehetőleg felemelni
úgy, hogy a jobb módúak temetésére a dalárdátvitték el és így
nagyobb stólát kaptak.

Ez is m índ en esetre szomorúan jellemző egyházunkra, hogy ma,
midön, az egyszerü napszámos ember napszámúl 1-2 forintot kap, a

. vasuti kubikos naponként 7 koronnért dolgozik, a kőmives egy napon



380

3 frtnál is többet ke re s, a gazda minden terményét sokszor a két-
szeresénél és nagyobb áron tudja eladni; p. o. egy marhájáért, a
milyent néhány évvel ezelőtt 100-150 frton adott el, ma megadják
neki a 200-300 frtot, sőt még többet is, - mondom ilyen körülmények
és viszonyok k őzőtt is az evang. tanítónak hiványa szer int ma is -
mint 100 évvel ezelőtt, - jár egy temetésért s egyéb egyházi funk-
cióért: 10-20 krajcár.

A kőmives képesítésének megszerzése semmi k őlt ség et nem oko-
zott neki, hanem inaskodása első napjától megkapta mélytányos nap-
számát és munkáját a legegegyszerübb munkás-zubbonyban végezheti
és végzi.

A tanító kénytelen 8 évi kőltség es tanulmányt végezni egy te me-
tés vagy más funkció félnapját köti le, mert egyéb teendőt nem igen
vehet elő, valahová p. o. vidékre nem mehet és - hogy valamely
mest erjeg ény is le nézze, vagy le ne sz ólja, - kénytelen, - amennyire
csak tehetí parádéba öltözni. De amikor fizetésre kerül a sor, a k ö-

mives kap félnapra legalább 2-3 koronát, az ev. tanítónak pedig jár
ezen félnapját lekötő, - sokszor egészségét veszélyeztető hivatalos
ténykedéséért hiványa szerint: 10-20 krajcár.

Ha nyolc osztályt végzett intelligens embernek ily dijazást adnak
ma, ez a legnagyobb mértékben lealázó és szég yerrletes arra, aki
adja, dc arra is, aki elfogadja és szégyene egész egyházunknak. Mert
az utolsó napszámos is visszautasítaná ma, ha valaki félnapi munk á-

jáért 10-20 krajcárt akarna neki, adni.
Itt ismét nagyon könnyen azt veti ellenem - szok ás

valaki, hogy akinék ez az állapot nem tetszik, menjen
jobbat talál, - mint a folyó évi ker. gyülést alkalmával is
utas itott engem, hogy menjek az államhoz.

Az eféle kirohanásra azt jegyzem meg hogy a jóérzésü ember
még a cselédjének sem vágja ezt oly ridegen a szemébe, ha valami
méltányos kéréssel, vagy követelésseI áll elő. Ezenkivül az ily magas
lóról utasító urak nem gondolják meg azt, hogy ha a más térre
utasított csakugyan elmenne, úgy másnak kellene a helyére jönnie, a
kinek pedig szintén meg kell élnie és ha il. kérés méltányos volt, úgy
valószinüleg szintén elő fog vele állni.

Azt természetesen az ilyenek nem is tudják elképzelni, hogy az
ev. tanító nemcsak tanító, hanem ev. egyházának is tagja, ki mint
ilyen az ő egyházának jevára akar munkálkodni azzal is, hogy létező-
hiányokra rámutat és azok orvostását sürgeti. Ehhez pedig jog"a van
minden egyháztagnak, de tán ez kötelessége is? yagy csak az evang
tanítónak nincs meg ez a joga? Hát nem nálunk hirdetik az egye:
temes papság szép elvét? - Minek? - Frázisnak ?

Visszatérve tárgyunkhoz, azt hiszem elérkezett az idő ezen rég
elavult és szégyenletes stolák méltányos rendezésére.

Mivel pedig mi tanítók vagyunk itt leginkább érdekelve, - meg-

szerint, -
oda, ahol

valaki oda
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alázva és meg károslt va, - ezért helyén valónak tartom, hogy a kezdő
lépést e dologban is mi tegyük meg.

Az a kérdés merül fel tehát: mit tehetünk és mit tegyünk ez
ügyben? és a kérdés mi módon való rendezésére törekedjünk?

A multba'n is történtek már lépések a tanítók részéről astolaügy
időszerü redezése tárgyában. Kéreimezték e redezést a felsőbb egyházi
hatóságnálo De célt nem értek, valami ürügy alatt aluta sít tattak,
Rendesen az a válasza az egyházi hatóságnak a tanítóság minden ily
felterjesztésére, hogy egyházunk alkotmánya szerint minden jog a gyüle-
kezetből indúl ki, ezért az egyes gyiilekezeteket meg kell kérdezni, hogy
elvállaJják-e a szóban levő terhet.

Mivel e szerint valószinűleg ismét csak ezt a választ nyernénk,
ha újból a felső egyházi hatóságtól kérelmeznénk ez ügyben, ezért azt
hisze 1, hogy leghelyesebben járunk el, ha azonnal az egyes hitközsé-
gekhez fordulunk. Ezt azonban nem úgy gondolom, hogy minden
egyes ta nító terjessze elő otthon a kérelmet, mert hiszen tudjuk, hogy
a legtöbbnek különben is e.ég kérni valója van otthou és ezzel része
van sok megaláztatásban, sokszor, hogy csak azt megkapja valahogy
:t miért nem is kellene szólni. - Hanem úgy vélem, hogy egyesüle-
tünk megbizza az elnökséget egy bizottsággal, hogy az intézzen e
tárgyban felhívást és kérelmet az egyes gyülekezetekhez, de ezt egy-
úttal a megyei lapokban is k őz li es egyúttal felh ivást intéz a lapok-
ban a lelkészekhez községi jegyzőkhez, valamint egyházunk minden
intelligens és értelmesebb tagjá hoz, hogy tekíntsék a tanitóság ezen
kérelmét egyházunk becsületbeli ügyének és müködjenek közre, hogy
a kérdés méltányos elintézést nyerjen. Hadd lássuk igy, kik a tanító-
ság barátai vagy ellenségei és hadd tűnjék ki, hogy egyházunk intel-
ligens tagjai és maguk gyülekezeteink is mire becsülik ma tanitóikat.
Egy fokra helyez ik-e őket továbbra is a napszámossal és iparos seg é-

dekkel, vagy pedig intelligens emberhez méltó dija z á st állapítanak
meg a tanítók részére?

Hogy pedig mindez nyilvánvaló legyen, ezért kötelességévé teszi
egyesületünk az egyes tanítóknak, hogy a kérelmünket tárgyaló hit-
k őzség i k özgyülésükre meg hi vjá k valamely szomszéd hi tk özség tanítói t,
kik azután a gyülés egész lefolyásáról lehetőleg szószerinti följegyzé-
seket készítenek és ezeket a kérdésre vonatkozó egyéb adatokkal
együtt beküldik a központi bizottságnak nyilvánosságra hozatal
céljából.

Ily módon, ha hitközségeink látják, hogyatanítóság nem akarja
tovább türni ezen eddigi mé ltány ta lanság ot, úgy, - ha másért tán
nem, - már csak szégyenszemre helyt fognak adni a tanítók k ér el-
mének. - Mi pedig az elérendő eredményhez képest állapít juk meg
további teendőinket jövő gyülésünkön.

Most még aziránt kell megállapodásra jutnunk, hogy stolánk stb.
mily összegben állapfttassék meg és stolaügyünk mik ént rendeztessék ?
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E kérdést tán Úgy öldhatjuk rr.eg leghelyest:bi.J~L1, ha n é z zű k hogy
mily dijazást kap más tanult ember. •

Az ügyvéd részére, félnapját lekötő bármily rövid ideig tartó
tárgyalásért, legalább 10 koro nát állapít meg a biróság. A semmi
külön tanulmányt nem végzett körni ves pedig 3 koronát kap fél na pr a
igy - azt hiszem - senkisem mondhatja túlkövetelésnek, ha azt ki-
vánjuk, hogya 8 osztályt végzett tanító félnapját lekötő tanításért és
bármi más funkcióért is álJapfttassék meg 4 korona, predikációs teme-
tésért pedig 8. Ennyit egyházunk minden tagja adhat tanítójának

tekintve az ő keresetüket és jövedelmüket és tekint ve azt, hogy <'gy-
egy családban rendesen csak minden 10--20 évben fordul elő egy-egy
temetés és' végül tekintetbe véve különösen azt is, hogy az ev. tanító
ma· úgy sem kap mást, a kántorkodásérl, mini a siolát,

Mert annak előtte, midőn a községi és a nem kántortanítók
javadalmát 300 frtban állapitotta meg a törvény, az ev. eg y ház' sza-
bályzata legalább 400 frtot jelölt meg fizetési minimumúl. Ha akkor
valaki rámutatott csekély stóláinkra, joggal rámondhatta bárki, hogy
a tanító ezért a funkcióért nemcsak e csekély 10-20 k ros sto lát

kapja, hanem ott van ezért még más dijazása azon 100 írt-ban, ameny-
. ny ive l többet kap a községi tanítónál. Ma azonban az ev. tanító java-
dalmi minimuma semmivel sincs magasabbra megállapítva, mint a k őz-
ségieké, az államiaké pedig még több. Ezért amely ev. tanítónak
javadalma tényleg 'nem megy többre a megállapitott törvényes min i-
mumnál, annak klintorlcodásért csupán csak a stola jár, a hitoktatást pedig
ingyen végzi.

Ezért csak méltányos, hogy a stóla ennek és a mai viszonyok nak
megfelelően az eddiginél nagyobb összegben állapitassék meg
hitoktatási dijat pedig, - miv.el a legtöbb g y ű le kez et.iin« újabb teher-
rel alig róható meg, - az államsegélyből k e ll kérnühk, amint a k őz-
ség i és állami tanitók is, ha valamely iskolában hittant tanítanak,
elért az államtól külön dijazást kapnak.

Stólaügyünket lehetne azonban úgy is rendezni -és bizonyára ez
lenne a leghelyesebb,' hogy megszüntetnénk a stólafizetést teljesen
egyházunkban és a tanftó dijazását egy méltányos általányban álla-
pitaná~ meg, melyet a gyülekezet, (vagy más) pénztárából kapna.

Ezen általány összeget oly módon á llapit hatjuk meg, hogy az
emlitett méltányos magasabb stolát véve alapúl kimondatnék, hogy a
me ly gyülekezetben az évi temetések száma a 10·et öt évf átlagban
meg nem hala-dja, ott az ezért járó stóla, - átlag 5 koronával sz á-

mítva - évi 50 koronában állapittatnék meg. Husz h a lá Iese t né! :

100 koronában és igy minden 10 halottal magasabb számnál minde n ': or
50--50 k or.vva l többen.

A többi stólák és egyéb t, i, va sár és ünnepnapi kántori (Ren-
d ö k ér t pedig a félnapi elfoglaltságot itt is 4 koronával számítva
(52-!-52+6t-6=llGX4=464): 450 k or , átalányban állapittatnék meg.



383

Igy kapna a kántortanító oly kisebb gyülekezetben, a hol tiz temetés-
nél kevesebb fordul elő,· évenként 450+50, tehát 500 kor. kántor.i
járandóságot, a nagyobb gyülekezetbeliek pedig minden 10 temetéssel
többért: mindenkor 50 kor.-val többet.

Ahol többen egyenlően végzik a kántori teendőket, egyenlően
felosztják maguk közt ez összeget. A helyettes kántor a felét kapja
annak, mi a kántornak jár; a kisegítő pedig, aki csupán csak a
kántor akadályoztatás esetén köteles helyette végezni: a negyedrészét
kapja annak, rnit a kántor.

Ahol a hitközség nem képes ez átalányt a saját erejéből fedezni,
e célra az adót csökkentő államsegélyböl nyeri a hiányzó összeget. -
A kántori járandósága és szolgálati ideje arányában nyugdijat kapjon
a tanító az egyet. egyházi nyugdijalapból.

Ezeket tartottam szükségesnek az egyházi énekkarokra és stóla-
ügyünk re vonatkozólag előterjeszteni és a t, közgyülés b. figyelmébe
kérve elog adásra ajánlani.

H.H.

Hogyan szaporítsuk a hasznos madarakat?
Szédítő gyorsasággal iramlanak, sietve futnak a napok az el.

mulás, az enyészet felé. Vége a szép nyárnak, s nemsokára a múl té
lesz az ősz is.

Alig néhány napja virított még a mező .. A' kis virágok ezrei,
mosolyogva köszöntötték a kelő napot, melyneklsugarai szik rázó csil-
logással törtek meg a harmat rezgő cseppjében.

A levegő részegitő virág illattal, madár dallal volt tele még csak
néhány napja is, most már hosszú ökörnyálak úsznak ide-oda. Siró
ősziszél suhan át a letarolt bokrokon, s a hegyek teteje felett rövi-
desen hóra borúl az ólomszürke égboltozat.

A kedves madár csicsergést a varjak egyhangú károgása vál-
totta fel. Csendes néma a táj!

Az őszi hervadás nem hagyja érintetlenül az emberi lélek hurjait
.sern. Virág hervadása, sárga levél-hullás akaratlanúl is szivünkbe
lopja az el mu lás égető fájú érzetét.

Mig a hervadás szomorú, gyötrő gondoiatai kinozna k, ablakomat
csendesen megkopogtat ja valami, oda nézek, egy kis hidegtől meg-
sanyargatott, éhségtől kergetett cinkét pillantok meg. Az kopogtatott
halkan csendesen.

A kis énekes látása elüzte lelkem fájó érzetét és a szánalom
melegitő érzését keltette fel.

Szegény kis madarak! Ki gondoskodik rólatok? Ki terít asztalt
számotokra? Ki véd meg a hideg, zimankós időben, mely rátok vár ji
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Ilyen és ehez hasonló gondolatok kész\eltei~, hogya lé1p hasáb-
)aln a gazda ember ingyen munkásairól emlékezzem meg li tél küsz ő-

béri, midőn nemsokára hó barázdát szánt a sűvítö hideg szél.
Minden ember, de különösen a gazda ember tudja, hogy

nagy és sokszor kiszámíthatatlan kárt okoznak neki a gyomok,
vá.k, búrjánfélék, a kűlőrnbőzö rovarok, mez ön, erdőn, szőlőhen,
ben egyaránt. .

A szorgalmas gazda elkövet ugyan minden lehetőt ezek pusztítá-
sára, de teljesen sikertelen maradna t őrek vése, mun k ája, ha a jó Isten
nem renrlelt volna melléje szorgalmas, ingyen munkásokat, melyek
mind~n ellenérték nélkül irtják, pusztítják al oly nagy károkat okozó
férgeket, rovarok c> t és gyomokat.

Ezek a fáradhatatlan, szorgalmas
mint a gyomrnagvakkal, rovarokkal,
madarak. A mi kedves én elceseink.

A gazda ember ezen önzetlen, hasznos és ingyen napszámosai
érdekében történt ugyan intézkedés a mezőgazdaságról szóló 189 L

éri XU: t. c. keretén belűl. E törvény értelmében az, aki a hasznos
madarak at pusztitja, a madarak- fészkeit és tojásait, fiait e lsz edi, va~ y
azokat hatósági engedély nélkül forgalomba hozza, kihágást k o ve t el
s száz koronau; terjedhető pénz büntetéssel büntetendő,

És' mégis mit tapasztalhatunk ? Sajnos azt. hogy ezen üdvös tör.
vényünk dacára is a lelketlen ember, a neveletlen és· sz ivt el e n -
egész nap az erdőn, m ezön , 'berkekben k ószá ló gyermek, va ló- ág os
írtóháborút folytat, a kedves és mindnyájunkra oly hasznos mun k ások
ellen. A kósza g'yermeknek nincs kedvesebb foglalkozása a madár-
fészek keresésénél, madártojások elszedésénél s jaj annak az ártatlan.
madár fiókának, mely kezei közé kerül. Halálra kinozza, elpusztítja.
Nincs hatása e durva, lelketlen kinzásnak, me rt nincs aki ebben meg-
akadályozná, a kegyetlenkedő gyermeket, sőt nem egyszer a k őnyőr-

. telen, szivtelen sz ű lő még örvend gyermeke pajkosságá n.

E könyörtelen irtóháborúnak - természetesen -nem marad el
szomorú következménye sem, me ly a káros gyomok és férgek e lsz a-
porodásábam nyilvánúl meg.

A müvelt nyugaton rnmden államban, de külőnősen Németország-
ban, évtizedek óta a népesség minden rétege, de főleg a gazdasággal
foglalkozó közönség felismerte azt a kimondhatatlan hasznot amit az•
énekes madarak a gazdaembernek hajtanak. Ennek tudatában úgy-
szólván minden városban létesültek madárvédelmi egyesületek, m e ly e k-
nek főtörekvésük az ének lö madarak mesterséges uton való szapo
r itása.

Ezt a nemes törekvést két uton valósíthatjuk meg mi is.
Először, ha módot nyujtunk a fés zk e ló k alkalmzásával, a k ő lt és

zavartalan lefolyására.
Másodszor, ha té'lviz idején, mikor szegény kis madarak elesf'!get •

mily
d ud-
kert-

mun k áso k
férgekkel

pedig nem mások,
tápl á lk ozó hasznos
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nem találnak, mesterség esen tápláljuk, et etjűk őket. Ez á lra l elérjük
egyszersmind azt, hogy. a hasznos mun ká so k at állandóan oda sz o k t at-
juk, ahova kivánjuk. Gondoskodásunk' által elérjük továbbá azt is,
hogy megszokva a helyet,. környezetet, tavasszal is kertjeinkben
maradnak e szorgalmas munk ásaink, s ha az et et ést beszűntetjük,
nagy sz or g a lornma l fognak ez életre kelt :h~rnyók, férgek pusz tí-
tásához ..

A gazdaember ezáltal nagy munk át, időt és költséget tak adt ~eg,
s nem lesz kitéve a hatóság fig ye lmeztet.ésének és följelentése esetén
a büntetésnek.

Hazánkban csak. néhány év óta kezdik itt. ott követni a nyugati
. államok nemes példáját.

Az eszme a soproni, a kőszegi és a szentg othárdi egyesületek
utján ő lt ő t t te~tet. Mik ént fejlődött ez tovább, azt itt részletezni nem
akarom, mert igen eltérnék általa tárgyamtóI.

Röviden szándékozom főbb vonásaiban ismertetni az eljárást,
amely lehetségessé teszi. hogy anyagi áldozat nélkül gyarapítsuk a
hasznos éneklő madarak számát, :ezzel önmagunknak hasznot hajtva,
nemes dolg-ot is cselekszünk.

Hasznos madarainknak mesterséges szaporítása azért szükséges,
mert a kultura rohamos fejlődése folytán mindinkább gyérül a fészk e-
lésr e ' szoJgaló alkalmas helyek száma .. A nehéz megélhetési viszonynál
fogva az ember fölhasznál ma már minden talpalatnyi földet, igy igen
sok cserje, bokor, erdő esik áldozatúl, amelyek pedig mind alkalmas
helyek voltak az énekes madarak fészkelésére.

Az előbb emlitett egyesületek, hosszú évek tapasztalatain okulva,
tanulva arra törekedtek, hogya mesterséges fészkelőkkel lehetőségig
megközeHtsék a terrnész etesség et, miért is a fészkelők készitésekor
figyelemmel voltak a madarak életmódjára, szokásaira.

A kőszegi egyesület ezen fész ke löit, melyet Chernel István elnöke,
hazánk kiváló ornithologusa felügyelete és személyes utasításai alapján
Kőszegen készíttet, az 1902. évi pozsonyi mezőgazdasági kiállításon a
nagy közönségnek bemutatta és azóta úgy hazánkban, mint kűlfőldőn

is számosan vasaik.
Az egyesület kétféle ilyen fészkelő házikót kész íttet.
1. Cinegéknek, csuszkáknak, fakuszóknak, kis harkáry nak, örvös

Iég y kapóna k, kerti r ozsd afar kunak. En,nek. bejáró lyukja kicsi, k őr-
alakú.

2. Házi rozsda far k ua k na k, szürke légykapónak, barázdabillege-
tőnek. Ezek nyilása négyszögletü.

Ha ezen fész kelöket, me lyek k iszár adt fából készülnek - meg.
felelően helyezzük. el, úg-y azokat madaraink nagyon szivesen ke-
resik fel.

Az a lábbi a k b au röviden ismertetni kivánom az eljárást.
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A kifüggesztés, tekintve, hogy közeleg a második költés ideje,
novemberig történhetik, mindenesetre tanácsos azomban mielőbb k i,
függeszteni. A kifüggesztésnél ügyeljünk arra, hogy olyan helyre
tegyük a fészkelőt, ahol egyszersmind hasznot is várunk a madarak-
tói pld, kertbe vagy g yümőlcsősbe. A hely legyen nyugalmas, lehető-
leg bokor közelében, legyen inkább eldugott, mint szembetünő azon-
kivül úgy válasszuk ki a helyet, hogy talán ott megfelelő módon etet-
hessük is a szegény madarakat. A fészkelőket úgy kell kifüggeszteni,
hogya bejáró nyílás kelet vagy, délkelet felé nézzen, mert így nem
éri oly nagyon az eső és szél.

A második fészkelőt eresz alá, szőlőben is elhelyezhetjük, sőt itt
a legmegfelelőbb. Egy területen több ily fészkelőt lehet elhelyezni,
az irányelv ilyenkor az, hogy egyik fészkelő a m vsiktól 30-40 lépés-
nyire legyen, ez azonban nem zárja ki azt, hogy egy naa y terebélyes
fára 3--4 fészkelőt ne rakjunk. Külföldön nem egy esetben lehet látni,
hogy 5-10 lépésnyi távolságban levő fákon 4-5 fészek is van s
mindegyikben más-más madár fészkeI.

A fészkelőt legjobb a fa törzsére erősíteni; de mindig úgy, hogy
vagy merőlegesen álljon vagy e!őre hajoljon, nem szabad a fészket
úgy erősíteni fel, hogy az hátrafelé düljön, mert igy nagyon könnyen
megtörténik, hogy az eső beleesik, amikor a kisrnadár .kiköltözik
abból. Nagyon ügyelni arra is, hogy a fészek úgy erősíttessék meg'
hogy szél meg ne moz dítsa Ezt' elérjük, ha a fészket csavarokkal er ö .

sítjük a fatö~zséhez. Amint látjuk a kis madár ige:1 félénk, ijedős, s
ha a fészek lazán erősíttetik a fához és ha az megmozdúl, úgy elreb-
ben a kis lakó, hogy többé vissza sem tér, ,

A fészkelőkbe kifüggesztés előtt célszerü egy kevés fürészport
hinteni. A fészkelőket időnként - ha erre időnk van - tisztitsuk ki s
hintsünk beléjük friss fűrészpor t,

A tapasztalat azt mutatta, hogy az ilyen fészkelőket a madarak
, hamarosan és szivesen foglalják el. Ha azomban azt tapasztalnánk, hogy
a fészkelők üresek, ú~y meg lehetünk győződve arról, hogy vagy a hely
nem alkalmas vagy e fészkelő nem jó. Ilyenkor legcélszerübb más helyre
vinni a fészkelőket •

. Tegyen tehát kisérletet aki csak teheti, magának hajt hasznot s
azon felül nemeslelkü cselekedetet gyakorol, midőn szegAny kis mada-
raknak létfeltételét biztosítja. Az Isten teremtménye háládatos, már
ösztöne is azt sugja, hogy a nemeslelkű embernél védelmet talál.

A fészkelőket, 'melyekkel védelmet biztosíhatunk szegéhy kis,
madaraknak s melyekkel annyi ártatlan kis életet menthetünk meg a
megfagyástóI, a Magyar Mezőg azd ák Szövetkezeténél szerezhetjük be.

Kisérelje meg a g azdakőzőnseg és biztosíthatom, hogy nemes
cselekedetéért a jó Isten áldása sem fog elrriaradni.

Vegyük jól fontolóra az elmondottakat s igyekezzünk fölhagyni
az éneklő· madarak oktalan, szivte len pusztításával. Fogadjuk védel-
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münkbe őket, mert azok a mi érdeknélküli ingyen munkásai nk és jól-
tevőink. Lépten-nyomon intsük az iskolás gyermekeket s tiltsuk el a
madár fogdosástóI, fészkek rongálásától, az oktalan és kegyetlen állat-
kinzásoktól,

Igyekezzünk minél több bokrot ültetni kertjeinkbe lakóházunk
k őr űl, hogy azáltal e kedves énekeseket minél jobban od aszokt assuk .
A bokroknak, cserjék ne k köszönhetjük, hogy tavaszkor a vidék
madárdal tói zeng, ami ~épp úgy hozzátartozik s tavaszhoz, mint
a napsugár.

Aki még nem hallotta hajnalhasadáskor vagy alkonyatkor füle
milénk bánatos szer e lrni énekét, a ki még nem gyönyörködött éneklő-
madaraink öszhangzatos ha ng versenyébeu, az nem is tudhatja, hogy
mit veszitett a bokrok kiirtásával.

Ha tehát gyümölcsös kertjeinket meg akarjuk óvni a káros
rovarok mill ióiré l, ha lelki örömet, s gyönyört akarunk találni a
madárdalban: ne üzzük el, hanem szoktassuk magunkhoz őket.

Szenteh Dezs&,
gazdasági tanár.

/
Egy tanító levele atyjához.

Kedves atyám!

Igen megörültem régnemlátott kezeirásának. De levelének tar-
talma, mi türés-tagadás - bizony elkedvetlenilett.

Ismerem Irántam való, mindig hálával emlegetett atyai jóindulatát
s azt is tudom, hogy ezzel a levelével is csak atyai gondoskodásának
akarja tiszteletreméltó jelét adni.

Azonban ne vegye rossz néven, ha - bár jóindulattól sugallt, de
mégis meglepő levelére őszinte választ adok ,

Kedves Atyám ezt irja : .A veszprémi egyházmegye ezévi ren-
des közgyülésének 58. számu határozata k imoudja, hogy "az evang.
tanitócsak evang. vallású nDvel köthet házasságot.· Ezt a határozatot
pedig, kedves fiam, nem azért hozták, hogy annak ne akarjanak ér-
vényt szerezni, bármely gye,ngéd ét'zelmekhez nyul is az.

Te jegyben jársz egy másvallású leánnyal, szeretitek egymást é:
nemsokára az esküvőtöknek is meg kellene lennie.

Nehéz, sőt hálátlan szerepre vállalkozom. midön, mint atyád
saivednek egyik legszebb érzéséből eredő elhatározásodtói akarlak
e ltántorftani.

Vedd fontolóra az idézett határozatot és találj valami alkalmas
módot arra, hogy nem evangelikus jegyesed és leendő hitvestársad
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miatt ne jöjj, esetleg egész életedre is kiható kellemetlenségbe. -
NAm szive sen irtam így, mert tudom, hogy olyan érzelmeidet támad-
tam meg, amelyeknek vég célja a családi tűzhely alapítása, amihez el-
v it áz hat la n és. nem korlátozható joga van a legutolsó béresnek is."

Úgy van a legutolsó béresnek is elvitázhatlan és nem korlátoz-
ható joga a családi tüzhely alapítása. - De úgylátszik az a legutolsó
béres szabadabban, minden kilátásba helyezett kelleme rlenségek nélkül
készülhet az oltár elé, mint az idézett határozatnak felsőbb fór umo k on
is leendő elfogadása után lelkész vagy tanító. Mert, ami egyházmegyei
határozat, az kötelező mindaddig, amig valamely felső fórum: egyház.
kerület, egyházegyetem megsemmisítő natár ozat tal felette napirendre
nem tér, Lehet azután az az elsőfoku határozat akár az evangelikus
egyház által büszke önérzettel hirdetett seabadelvüség ellenlábasa is.

Vegyem fontolóra az idézett hatá'rozatot és találjak alkalma"
módot arra, hogy nem evangelikus val1ásu jegyesem miatt ne o kozza k
magamnak talán egész életemre is kiható kellemetlenségeket.

Kedves Atyám! - Nevelésének eredménye jellemességem. Már
most hogyan teheti fel rólam, hogy én mint jellemes ember odaálljak
szeretett jegyesem elé és iránta érzett és ápolt hűség ern és ragasz.
kodásom ny ilvánítása helyett tudomására adjam, hogy a veszprémi
evang. egyházmegyei 1911. évi 58 §. alapján a mi leendő egybekelé-
sünknek vége P - Azután pedig a mór megtelte a §. iránti k őtelessé-
gét és a mór mehet újra Ieány nézöbe.

Nagyon régen lehetett az amikor édes Atyám, lelkészi állása kedvéért
bár evangelikussá lett, de mégis. csak más vallásu családból származó
édes anyámrnal a férfisziv ,egyik legszebb érzelme, a tiszta szerelem

. r ózsás hajóján az édes-bús családi élet révpartját elérte. Régen
lehet t, mert akkor nem nyulna most olyan érzelmek hez, aminőkkel
valamikor édes Atyám szíve is el volt telve.

Azt mondhatná erre, mintha hallanám: "Hja, édes fiam, akkor
még' nem volt meg az 1911. évi 58. S., amelyet kötelezővé tesznek
papra, tanítóra nézve egyaránt. - Ez édes fiam, egyházpolitika, amely-
nek érdekében a sz ív legszebb magánérzelmeinek kialudniok, a sze-
relmi vallomásoknak elnémulniok kell, ha azo k nem evangelikus nö
iránt vannak ápolva."

De hát nincsen elég téve az evangelikus .egyházpolitikának evang.
vallásu tanító és nem evangelikus nő között létrejött házasságuk
alkalmával P

Az eddigi ismert gyakorlat az, hogy, ha evang. pap vagy
tanító nem evangelikus nő iránt tőle el nem vitázható magánérzel-
meket táplál va nősülni készül, kiméletesen tudomására adja választott,
jának és szüleinek vagy azoknak, akiknek joguk van a választott
kezével rendelkezni, hogy nem .~zemélye, hanem csupán felekezeti állása
kedvéért leendő férje vallására kell áttérníe.
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Ez meg is történik és a menyecske sz épen odasimul férjéhez és
ennek vallásához.

Ha nem így volna a gyakorlatban, akkor azt lehetett volna ki
mondani, hogy "evang. lelkész és tanító esak azon esetben léphet házasságra
nem evang, nővel, ha az előbb vőlegénye vallására tér át." Ekkor azután a
vől~génydolga az egyházpolitika szolgálatában ál ló rendelkezésnek
eleget tenni és kieszközölni más val1ásu menyasszonyának al evang.
vallásra leendő á tt érését. - Ami - ismétlem - nem egy esetben meg
is történik.

Megtörténtté tettem én is é~ édes A tyám leendő kedves menye
evang. egyházpolitikánknak eleget tett,

Mint müvelt nö belátta, hogy felekezeti állásomnak és nem szemé·
1yem'liek, irántam érzett szivb e li érzelmeiből kifolyólag ezt az áldozatot
meghoznia nem ellenkezik a lelkiismerettel, mert hiszen vannak ese.
tek, amikor a vagyon követeli a vallásváltoztatást, vagy egyéb világi
körűlmények.

Úgyhisem, édes Atyám ezek után nyugodtan várja leendő egybe.
kelésűnket és nem látja az 1911. 58. §. sorai között a reám vészthhozó
és méhó kb en villámokat rejtő sötét fellegeket, mert hiszen evang
vallásu tanító létemre már evang. vallásu nővel kötök~házasságot.

Még csak egy tiszteletteljes megjegyzést! - Az idézett egyház
megyei határozatot provokáló, nagytiszteletű lelkészi értekezlet az egy
házpolitikáról csupán a tanítók személyére nézve gondoskodott. A lelkészi
karra vonatkozó határozattal már az egyházmegyei közgyűlés egészí-
tette azt ki.

Szerető fia Kornél.

Két karácsonyest.

Gyujtják a gyertyákat karácsonyfa zöldjén,
Ezer sugár táncol ajándék őz ő njén,
A másik szobában kis gyerek had várja:
Mikor hangzik végre angyal jeladása,
Szárnya suhogása.

Kilebbent az angyal. A gyermekek sorba,
- Mintha mindegyikűk mesék földén volna,
Jönnek piros arccal, jönnek lépve halkan,
S pásztorokról zengnek, kikhez egykor, hajdan
Szálla menny ból angyal.
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Unottan, hidegen ott áll anyjuk, apjuk,
Előkelő gőgtől fagyos jég az arcok.
Kincses ajándékuk cseléddel osztatják
S a gyermeki csók ot adóúl fogadják,
De vissza nem adják.

Pedig három kis száj valamit még úgy vár!
Pedig három kis sziv valamitől úgy fáj!
S hánykódik kétség k őzt három gyenge elme:
Leszál lt ,e valóban messze Betlehembe.
A mennynek szerelme?

* **Nekem a kis Jézus nem hozott nagy szép fát,
S nem rakta r á angyal gazdag ajándékát,

.De nem is volt fényes karácsonyi álmom:
Egy-két báb, meg alma kicsiny ft.nyőágon
Betöltötte vágyom.

S midőn két jó szülőm odazárt szívére,
A szent történetet csókok k őzt regélve,
Boldogan éreztem sze nt hivéssel hitt,em:
Nékem is született s k őztünk lebeg ittbenn
A földre szállt Isten.

Ihász Ferene .

.A diófa alatt.
VII.

Megbocsásson Géza bátyám Ide Önnek vagy igen magas igényei
varinak kartársai irányában, vagy pedig szerencsétlennek kell monda-
nom, mert eddig egy kartársam sem volt képes tetszését teljes rr ér-
tékben megnyerni?

De igen!
Nos?
Tabi Sándor, várdorribi kollegánk.
No, azt meghiszem!
Ismeri Öcsém is úgy látszik.
Igen! - de nem - igen. De annyira mégis,hogy becsülni és

szer et n i tudern. Ennélfogva örülök, ha kedves Géza bátyám bővebben
Il't-'gismertet vele, azaz, ha r á vonatkozó szerzett tapasztalatát velem
k őz li; Tessék inkább egy másik szivarra rágyujtani. Amellett pedig ne
felejtsünk ej egg yet koccintani, mert megmelegül a borunk.
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Úgy van Öcsém! Ennek is van egy kis hatása a beszéf g etésr e
vonatkozólag, de ez csak alárendelt minőségü. A fő az, hogy amit
sz er et iin k, arról sz ívesen beszélünk. Különösen pedig, ha kartársamról
helyeslőleg szólhatok.

- Tudom, Géza bátyám azon kevesek közé tartozik, kik mások
érdemeit oly szivesen elIsmerik. Elősegítik. Nem tülekedik. Elismerésre,
k itüntetésre nem pá ly áz. Legnagyobb jutalmát a jól teljesítet munka
tudatának érzetében leli fel.

- Ami azt illeti, - bár jól tudja Öcsém! hogy magamról nem .
. szeretek beszélni, mert izléstelennek találom ; hanem annyit mondhatok,

hogy fe ltűnési vágyam, érvényesülési tőre kvéseim soha nem voltak
Sőt az erre való alkalmat is nemcsak, hogy nem kerestem, de - ke-
rűlt ern, Ha belesodródtam, vagy el nem kerülhettern, - elsiettem
onnan. A tolongásban, tülekedésben részt sohasem vettem,' Sőt e-fölött
kicsinylést éreztem s e tolongás, tülekedés, bizonyos. rossz indulat
nélkül való gúnyos vidámságot is keltett bennem,

- Amit talán sokan "lekicsinylésnek" szeretnek minösít.eni. Pedig
nem az, hanem ez az az érzés, melyet csak az olyan egyének érezn ek,
kiknek igen magasra tőr ö vágyaik nincsenek, de mindig általuk el-
érhető célért küzdenek, S ha e küzdelme közben néha-néha némi célt
ért el, lelkébe ekkor egy édes öntudat sz ivárog, bizonyos neme az
elégtételnek, amit csak azok az emberek éreznek, akik végül mégis

. csak kiverekedték azt, amihez neki segitőtársuk nem volt s amelyet
vagy amit éppen azért talán elérhetetlennek tartottak, S ez a tudat
míg egyrészt emeli önbecsérzetét, fokozza erejét, másrészt kelti benne
a megelégedés, - a boldogság érzetér.

Dehát én rólam akarunk-e beszélni? Mert ha igen, úgy hagyjuk
abba." Szólt Géza bátyám intőleg.

- Csak éppen közbevetőleg .mondotrarn. Kérem; térjünk immár
vissza Tabi Sándorra. ,

- Ugy van! Öcsémnek utóbbi elismerő szavait nem is magam-
nak fog la lom le, hanem kész szeretettel átniházom Tabi'ra, Valóban!
nekem is az volt az én végső véleményem, - az az a róla és is kol á-

járól leszűrt tap as zta lati végeredmény, hogy ő egy minden hiúságtól
menten, pénz, rang s kitüntetési vágy nélkül való törekvő ember,

- Pedig ha volna benne egy kis hiuság, még azt is meg lehetne,
meg kellene neki bocsátani, mert neki igazán elévülhetetlen érdemei
vannak egyházközségének fölvirágoztatása k őr ül."

- Hallott róla valamit Öcsém?
- Sőt tudom, hogy minő züllött volt ez az egyházközség Tabí

előtt, Tele adóssággal, nyomorral. És most? Egyike a legvirágzóbb
egyházközségeknek." .Azelőtt messze földön hirhedt el ocsmány ver e .
kedéseivel, részegesk'edéseivel, - míg most: - népe józan, munkás,
takarékos, erkölcsös, - Szóval Várdomb, melyet sokan gúnyosan
.Szemétdomb" nak neveztek, Tabi ottléte óta .Boldogháza" lelt. Ez
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rabi műv e, Neki egyházközsége, -- dc még k őz ség e 1~, - hi! lá la után
nemcsak fakeresztet, ~ 100/0-os temetést adhat, de szobrot emelhet.

- Emelt az már magának úgy Játszik - az emberek szivében;
mely látható az őt környező hívei szemében.

-- Hogy - hogy?
- Már külseje is elárulja, hogy ez egy igazi néptanító. Külsejét

a tisztaság és egyszerüség jellemzi. Magatartása komoly, de azért
mégis nyájas, Nemcsak szakmüveltséggel, hanem általános műve lt ség g ej

is bir. Modora sima. Előzékeny és illedelmes anélkül, hogy szo lg a-
lelküleg meghunyászkodó volna, Nyilt, egyenes, igazságos, a n él k ű l ,
hogy goromba volna. Bátor, sz il árd és férfias, de se nem öntelt, se nem

- önhitt; aki a harcot nem féli .és nem kerüli, habár nem is keresi, de
a gyöngébbet fölemelni, védeni kész és képes is.

- No! ezt szépen megrajzolta Géza bátyám. Ámde ez m ind csak
a k ülsöség s mint ilyen hátha csalóka?

- Nem! A gyermek a legjobb kr itik us. Az oda adó szeretet é~
tisztelet ott csillog minden gyermek szemében. A bizalom és hála
ott ragyog minden hallgatója arcán. Nyilt, vidám tekintetükkel, szemeik-
ből kisugárzó szeretetükkel simogatták az álta luk sz er et ve tisztelt
tanitójukat. Olt láttam ragyogni _minden arcon az iskolának éltető
lelkét - a szeretetet.

- S a tanító magatartása? -- kérdém.
- Komoly, higgadt; de ajkai körül mindig ott lebegett a sze,

retetteljes mo soly, mely arcának derült kifejezést adott.
- S előadása? kérdem.
- Élénk, de minden há ny i-vet iség r ö l s izléstelenségtől rnen t ,

Tárgyát alaposan, ismeri, fölötte uralkodik; azért a tanítása vezetése
biztos. Kérdései szabatosak. Rövidek és határozottak. De ami a leg-
főbb előnye: - észfejlesztők. - Kérdései oly kimértek, hogy arra
tanítványai csakis a kivánt feleletet adhatták. Ki vá ló jó katekéta
- sőt e tekintetben majdnem müvé sz, Úgy látszik erre - sebbő
folyólag a gondolkoztatásra nagy súlyt fektet.

És pedig nagyon helyesen! Valami megtanultat le- vagy kikér-
dezni: nem müvészet, nem érdem; hanem a gyermeket gondolkodásra
birni,' önkifejtőleg tanítani: - ez az érdem. - Ez az ami engem Tabi
k a r tá r su nk ná.l 'oly kellemesen meglepett. -- A tanítványok okos fele-
letei pedig arról győztek meg, hogy amit tudnak, azt nem a könyvből
tanultál: meg, hanem azt a tanítóval együtt kőzösenszerezték. Keres-

. ték, kutatták, gyüjtötték. Megfáradtak érte. - S mint ilyen uton sze r-
zett vagyont nem is fogja ám róluk a legelső enyhe szellöcs ke a
nyári szünidö alatt Ie íújni, hanem egy hosszú élet uton át megmarad.
Megmarad, mert nem a tarisznyájukban, hanem szívükben és fejük ben
hordják, -bennük vérré válik. ~ Meglátszott el különben a gyer-
mekeknek élénk, de mégis higg-adt, megfontolt feleleteikből. -

-- Tehát szepen feJeitek? kérdém.
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- Szépen! Elég készséggel, 'nem tolakodóan; szép hánglejtéssel,
ha cg hor do aással, menten minden k o ldusra emlékeztető modortói j ér-
telmesen BS' nem verklimÓdra j elég 'hangosan, de nem "tyúkászmódra ".
mint ezt sok isk o l á n á l látjuk és halljuk, ahol olcsó hatásvadászatra
pá lyá zn a k , Nyelvezetük tiszta és magyaros., - Te nítójuk tól sajá-
titották el.

-.:...Hát az egyes tantárgyak miképpen voltak feldolgozva ? - kér
d érn.

- Lelkiismeretesen, jól; a pedagogiai sz ab ályo kn ak megfeleJ,őleg'
és az e löir t tananyag megfelelő terjedelmében az egyes osz tá lyok a i

illetőleg. Nem csapongott túl, - tüntetőleg, - vagy mint soknál il:ör-
ténik: palástolólag. Nem is palástolt el semmit, igaz, hogy nem is
.volt m ít.

És a gyermekek magaviselete nem hagyott valami kivánni .
valót?

Nem Öcsém! Ezt én is erősen megfigyeltem. Itt láttam Ta bin á l
azt a szép, szófogadó, engedelmes mag aviseletet, azt az odaadó szer e-
te tet, melyet nem a szigoruság, hanem csupán csak a tanító iránt
érzet föltétlen bizalom, tisztelet és szeretet szül. A tanítónak egy
pillantása, egy legcsekélyebb mozdu.lata elégséges a fegyelmezésre s
sz in te igyekeznek a tanító szeméből annak gondolatát ellesni. - S
mint egy családnak gyermekei, egymás iránt is kímélettel, s zer et et te
viselkednek.

- Még csak egyet Géza bátyám! Úgy hallottam, hogy néhány
évvel ezelőtt építettek új iskolát és tanítólakot Várdombon. - Éli
még nem láttam. Minönck találta azt?

~ Hát a régit ismerte Öcsém?
- Igen! egysier láttam, de akkor még Várdombot .,Szemétdomb"-

nak csúfolrák. S ez akkori elnevezéshez teljesen kvadrált az iskolája
és tanitólaka.

- Nohát most "Urdombra" (mert ilyen nevezetü község is van,)
pompásan beválnék.· Hogy "Urdombon" csupa urak lak na.k.e - vagy
talán csupán koldusok és pusztán gúnyból kapta nevét? - nem tudom
De azt látom, hogya m i "Várdombunk" gyönyörü utcasoraival, met y
gY'ümölcsfákkal van szegélyezve, tisztán, fehérre meszelt házaival, szép
,kertjeivel, jól megmivelt szántófő ldje ivel messze földön -híres á.ll.a t-

állományával a jóllétet tükrözi vissza, Nos hát! ezen virágzó község-
hez méltó az iskola és tanítói lakház g yőnyőrü udvarával, és kert jével

- Ez pedig Tabi Sándorhoz, a der·ék kartárshoz.
Az is igaz! mert ez a tanító minden áldozatot, mirrden pénzt m eg ér ,

S a legszebb az, hogy ezt az ő hívei, -akik öt rajongva szeretik, nem-
csak tudják, .hauern érzik is,

- Szóval Tabi egy igazi minta-t anító - moridám.
- Aminöket adjon m inét -t őbbet a jó Isten, szeretett egyházunk-

nak és a hazának!
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Éljen! - Erre egyet koccintsunk ..
- Éljen! hogy sokáig mintául szolgáljon ne csak

tanítónak, hanem a jó és igaz, barátságos kartársnak is,
bátyám.

Helyes! Éljen! Az

Erre már újra

az igazi nép-I
szólt Géza'

Isten szaporttsa meg a fajtáját!

köppenthetünk, - szóltam, a poharakat meg-
töltve.

Bizony, én is ezt gondoltam, amidőn sz íves meghivása folytán
az örvendetes, épületes 3 óráig tartó, hosszú s nekem mégis oly rövid
vizsgája után vacsorához való meghívását elfogadva, otthon család:
körében öt megismertem.

- Családját nem ismerem, - szóltam közbe.
- Neje. minden tekintetben méltó élettársa Tabinak. Egyszerü

házias, szorgalmas, takarékos, gondos, takaros, tiszta, eléggé műve lt
ügyes háziasszony és odaadó hitves, jó családanya.

- Tyű I az áldóját! Az ilyen asszonynak is jó volna árn - mag-
ját venni I - kiálték.

-- Próbálja meg Öcsém! talán akad még ilyen, szólt mosolyogva
Géza bátyám.

- Nem kisérletezem többé! Hátha káposzta mag helyett repce ma-
got kapok, feleltem.

;- Az meglehet! Különösen az olyanoknál, kiknek oly npechjük"
van a házasságban, mint mag ának volt Öcsém!

- No! Hála Isten! hogy csak volt. Elég szomoru, hogy sokan
vannak; de még többen. - lesznek.

- Némi részben a' tanítók magok is okai ha ilyenek vannak
és lesznek. Miért nem keresnek maguknak az ilyen Tabiné-fé le nő
által nevelt pap- vagy tanitóleányok közül élettársat. Érvényesitenék
a magyar példabeszédet! Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.

- Mert ők inkább érvényesitik a másik a közmondást, t, i. a
pénz beszél, a kutya ugat!

- Sok gazdag ember megirigyelhetné Tabiék boldogságát. Pedig
gazdagoknak nem mondhatók. Rendezett anyagi viszonyok között
élnek, amit szorgalmuknak és takarékosságuknak kel\ betudni, miután
sem Tabi, sem' neje nem hoztak vagyont a házhoz. Vagy legalább
keveset. De már szereztek valamiéské't. Ha nagy vagyonuk nincs is,
de van békesség, megelégedés és boldogság. Van négy gyermekük.
Szépe k, Épek. Számtanilag. ugyan nem, de gyakorlati életnek megfe-
lelőleg beosztva, t. i. három fiú; egy leány.

- Szóval: ez egy boldog család! - mondám.
- Igen! Talán ilyent láthatott a költőpap : Tompa Mihály amely-

ről ezt irta :

Rend, tisztaság, jóllét köszönti
A lak felől már messzirűl

Nagy gazdagság, k incs nincs a házban,
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De van éltető szeretet,
Van hüség , béke -- s megbecsülik
A szüléket, a véneket.

Azonban most már talán elég- e beszélgetésből. A vizsgákon.
nyert tapasztalataimat elmondtam. Holnap korán kell kelnem, hogy le
ne késsem a von atr ól s úgy ne járjak, mint ma.

Hála Isten, hog-y úgy történt, legalább én őrülhetrem ittlé-
tének!

Persze! én is azt mondanám és érezném is mint Öcsém, ha ez
viszo ny lag osa n történt volna. Vagy is én lehetnék a házi gazda és Ön
a vendég.

- Vagyis mint egy temetői sirfőlirat mondja:
.r« nyugszom Én, olvasod Te!
Olvasnám Én, Nyugodnál Te!"

Olyanformán Öcsém! Egyébkint "Én és Te! nyugodjál le 1';
És úgy lőn!·
Alsóság.

Koczor Márton.

! 1 •1 , 1

A vasi felső ágo hitv. evang. egyhá.zmegyei tanítóegyesület
IV. taDitóköre évi rendes gyülését szept. hó 27-én Rábakereszturon
tartotta.

Kirnbauer János. a k őr elnöke szép beszéd kiséretében nyitotta
meg a gy ülést. Rámutatott arra, hogya tanitóknak, sajnos, első so r-
ban majdnem minden gyülésen nem a pedagógiával, hanem anyagi
ügyeikkel - fizetésjavitással, a nyugdij törvény reviziójával, szolgálati
pragmatikával stb. - kell foglalkozniok. Igaz, hogy anyagiak dolgá.
ban szép szót, igéretet kaptak már jó sokat a nemzet napszámosai, de
ebből bizony megélni nem lehet. Üdvözölvén a megjélenteket, agyülést
megnyitottnak nyivánította.

Az elnöki megnyitó után k ővet kez ett Nagy 'Kár oly, rábafüzesi
tanító tanításának, melyet a gyülés előtt az első parancsolatról tartott,
meg biráI ása.

Mive l azonban a tanítás a kitüzött célnak egészen megfelelt, azért
a gyülés a tanítást birálat alá sem bocsátotta, hanem Nagy Károlynak
a tanításért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott.

Szabad dolgozatot Neubauer János vasdobrai tanító tartott a
helyesirásról.

Neubauer a helyesirás tanításának külőn ős módszerét igyekezett
megkedveltetni a közgyüléssel.Mivel pedig a jövö tavaszi k őzg yűlé.,
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kor sorrend szerint úgy is Neubauernek kel! gyakorlati tanítást tar-
tani, azért megkérte a közgyülés Neubauert, hojSY a jövő gyűlésen
mutassa is be gyakorlatilag az általa igen melegen ajánlott módszert.*)

A felolvasásért a gyűlés kő sz őnet et szavazott.
Nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyülés az elnök abbeli indit-

ványát, hogy inditassék mozg alorn. az, irányban, hogy a nemzetiségi
v id'ék en müködő tanítók vagy az iskolafentartoktól. vagy pedig az
államtól, melynek a legnagyobb szolgálatot teszik, mű kődési pótlékot
kapjanak. Mert hiszen elismeri és belátja m ind en k i, hogy mennyivel
nehezebb helyzete és t őbb munkája van a nemzetiségi - p. o. riémet
- vidéken müködő tanítóknak azoknál, mint a kik tiszta magyar
községekben mük ődnek, '

Felkérte azért a kőzg yülé s al. elnökséget, hogy ez 'ügyben az
egyházmegyei tanitóegyesület utján tétessen ek meg az egyházi hatósá-
goknál és az ál larnn ál a szükséges lépések. A kivánság teljesitésével a
nemzetiségi vidéken müködö tanítóknak fölötte nehéz munkája egy le~aláb b
egy kicsit dotáltatnék. Elhatározta továbbá a közgyülés, hogy Benedek
Friigyes, volt; ókörtvélyesi _kartárs temetésén, ki a gyülés előtt való
nap elhunyt, és ki 50 évig müködött a rögös tanítói pályán, testü-
letil eg részt vesz é., részvétének befejezéseül sirjára koszorút helyez.

Rábafüzes. Nagy Károly.

Jegyzőkönyv a felssvasi ev. egyhá.zmegyei tanító egyesület
UL körének 1911. október 13·án Rohoncon tartott őszi ért e k ez le tér ő I,

1. Karner János helybeli tanító tárgyalta a nagyobb gyermekek.
kel Luther énekét "Erős várunk nekünk az Isten,"

2. Hammer Gyula kőszegi tanító' olvasta fel ugyancsak a gyerme-
kek jelenlétében munkáját: "Az ember érzékeiröl s azoknak fogyatko-
z á sa ir ó l ", elő~dását képekkel is szemléltetve.

3. A gyermekek elbocsátása ntán Beyer Teofil a k őr elnöke
meleg szavak ban üdvözli a kör tagjait, kűlőn is Karner Frigyes k ö-

szeg i ta nít ót, kit az egyházmegyei tanÍtóegyesület rnúlt nyári gyütésén
elnökévé választott. Üdvözli, mint új tagot Schmiedt János ~a:gyszen~-
rnih á ly i lelkészt és mint vendéget Walner János rohon.c! felügyelőt;
továbbá Bőhrn Samu ny. -felsőlászlói tanítót, ki múlt nyáron ment nyug-
díjba - s az értekezletet megnyitja.

4. Megbeszéltetett a hallott tanítás, melynek eredményeként meg-
állapítható az a tény, hogy, mint Hy en meleg érzéssel tárgyalt e lő-
"dás, teljesen lekötötte a figyelmet s a .tagok: is szivbeli örömmel és

·Ielki épüléssei hallgatták. Szép elöadásáért k ő- z ő net.
5. Lubersbek Tófor városhodászi t an ít ó olvasta fel cor referatumát

Ha.rnrner Gyula előbb felolvasott mu n k ájá r o l,

*) A felolvasást pedig küldje be szerkesztöségünkhez közlés végett. Szerk.



397
A k őr .úgy munkahozónak, mint a correferatum írójának k ő sző-

ne tat mond hasznos fá ra doaásuk ért, Oly tárgyal vettek elő, mely --az
ember életében első rangú fontossággal bir s amelynek behato ismer-
tetése és helyes fejlesztése a népiskola első feladatát kellene képezni.

6. Németh Ferenc vasjobbágyií tanító felhivja a kört, hogy egy-
házmegyei tanítóegyesülerün k nyári közgyülésén egész erejével foglal-
jon állást' egyesületünknek az Országos Szövetségbe való belépése
me llett ,

Bár a kör tagtai egyhangulag az indítvány mellett vannak,
mé~is felkérik in dit vá ny oz ó t , hogya belépés módozatairól és fe l t ét e-

"Ie ir ő l készítsen a tavaszi értekezletre ismertetést és indítványát meg-
okol va terjessze be.

7. Szóba kerülvén, a kőszegi leányiskolánál tanítók leányai
részére Iéte stt e ndö alap kérdése, körünk egyesületünk nyáriközgyülé-
sén inditványozni fogja, hogy az egyesület egy bizonyos évi összeggel
járuljon hoz z á.

Németh Ferenc,
ért. jegyző.

A zalaí ág'l"hi,tv. evang. egyházmegyei tanítóegyosület
f. évi őszi közgyülését szeptember 30 án tartotta meg Szentantalfán,

Ezen gyülésünkről a midőn referálok, előre is jelzem, hogy őszi
gyüléseink többnyire szegény tar ta lmu.ak ; tan.ácskozásaink k őz be n
azonban akad egy-egy fontosabb kérdés, rnel y a gyülés lefolyását
elénkké, sokszor érdekessé teszi. Igy voltunk most is.

Első teendő az előző - tavaszi - gyülés jegyzőkönyvének a fel-
olvasása. Jegyzőkönyv azonban nincs. Az elnök körútra bocsátotta,
tehát nyomozzuk! Szepezdig szépen elkisértük. Szepezd a továbbitást
igazolja; Kővágóörs azonban a kézhez vételt nem ismeri el. Megálla-
pította lehát, hogy vagy a Balatonba fulladt, vagy pedig a Fülöpi
útról valamelyik "lyukas pincébe" tévedt s ott feledte magát;
Elveszett.

A következő pont Fülöp József kart á r sé lett. Mun kát olvasott a
jellemképzésről. Igaz, hogy saját bevallása szerint Gyertyánffy vezette
a to llát, mégis elég ő ná.ilóan, okosan s a g y ak or lati élethez alkalmaz ..
kodva fejtegette témáját, Elismerésünknek jegyzőkönyvileg is kifejezést
adtunk.

A közgyülés helyeslőleg vette tudomásúl a ker. tanítói gyülésen
je le n volt zalai k ar t ár sa k nak azon eljárását, hogy az or sz . tanító-
szövetségbe a mi egyesületünk csatlakozását is bejelentették.

Jóváhagyta továbbá azt is a közgyülés, hogy pénz tárosun k a
k ösz eg i leánynevelő intézetnél létesitendö alapunk javára 5 koronát
adott.



Hivatalos tárg ysoroz at un k ezzel ki is merült, élővettük tehát a
rendkivüli ügyeket.

Egyik kartársunk on sérelem ésett s ezt bejelenti a kőzg yűlésnek,
üg-yének elintézéséről jegyzőkönyvi határozatot kér.

Az eset így esett: Lelkésze, kivel nösszekülonbözött" (Hogy mi
m ia t t P Nem tartozik a' nyilvánosság elé!) egy fényes esküvő alkal-
mával az ő megkérdezése, akarata és beleegyezése nélkül a filiabeli
t an ítót rendelte az orgona mellé s azzal orgonáltatott. Sértett kartárs
mellékesen megjegyzi, hogy efeletti felháborodásában a chor á lt s
egyéb hangjegyeket az orgonáról eltávolította. Az ünnepi kántor .
kartárs, aki kóta nélkül orgonálni nem tud, oly zavarba jött, hogy
rögtönzött komponálásával a •.zép szárnú jelen volt vendég - s egyéb
.mükedvelő" közönséget egészen megbotránkoztatta. Kérdezi sértett
kartárs: 1. Jogosult-e a lel kész az orgona felett önkényüleg rendel-
kezni, holott az orgonáért az illetékes tanító (kántor) felelős? 2. Ha a
lelkész eljárása jogtalan volt, mily úton szerezhet magának ezért
elégtételt?

A vélemények tőbbfe lé c osz lo ta tk szét. Abban valamennyien meg-
egyeztünk, hogya boszúálJásnak ez a módja s a jelen ese tbeni ered-
ménye nem csak boszantó, de egyúttal nevetséges is. Egy része a
kartársaknak az egyházmegyei gyülés elé óhajtotta vinni a kérdést,
mig végül abban állapodott meg a közgyülés, hogy itt tulajdonképen
a FiJíás a hibás. Miért hagyta magát a lelkész boszújának eszközévé
tenni?

Neki kellett és illett volna kartársát megkérdezni, vajjon bele-
egyezik e, hogy ő orgonáljon!

Az esz k ő z me llét verve (mea culpa) elismerte bünösségét, igéri
hogy többé szép fizetésére sem orgonál a más orgonáján, még hozzá
- kóta nél kűl l

Ezzel az ügy szép csendesen és békésen el is intéztetett. Nagyon
természetes, hogy a lelkész eljárását helyte lenítettük s ennek nyoma
a jegyzőkönyvben is. feltalálható.

Egy hel y i érdekü bonyolult kérdés kapcsán szóbahozatott a
Zsedényi alapitvány megszavazásának a módja. (30-35 évi szolgálat
a latt egy-egy kartárs 4·szer is élvezi s az elégedetlenségnek nyomát
még is feltaláljuk! Mit szól ehez Sióvidék?) Ezen kérdésből kifolyólag
közérdekü határozatunk az lett: keresse meg az elnök az egyházker.
tanítói egyesület elnökét aziránt; nem lehetne e s ha .igen hol és mily
úton al': eredeti alapítólevélhez hozzájutni? Nem tar ta ná.e cé lszerűn ek
annak másolatát kinyomatni s az összes ha zai ev. tanítóegyesületek
levéltárai részére megküldeni? A nyomatási költségeket természetesen
az egyesületek fizetnék.

Tudósitásomat ezzel be is fejézhetném, de mert a fehér asztalnál
is történt egy fontos határozat, - ideiktatom. (Ajánlom mindeneknek,
akiket illet!) A jelen volt es peres helyeslése mellett kimondat ott ,



399

hogy az iskolai köri) vtár részére a K api Béla által ajánlott Prot.
Család és Iskola c. vállalat kiadványait rendeljük meg.

, Ugyanitt ajánlja - a nála megszokott mélabus meghordozással -
Bognár József akalii kartárs, az egylet érdemes jegyzője az új énekes
könyvnek behozatalát. Ö már - állitása szerint, mint els ő az egy-
házkerületben -- kizárólag ezt használja.

(Könnyü neki ..... három családból áll az eklézsiája!)

Benkö Béla.

A kemenesaljai ágo hitv. evang. egyházmegyei tanitó-
egyesület közgyüléséről. .

Egyesületünk október hó lO-én Ostffyasszonyfán tartotta rendes
őszi k öxg yülését, amidőn örömmel láttuk ismét magunk k őz ő tt Berecz
Gábor nyug. kartársat, egyesületünk tiszteletbeli tagját. Megjelent
Károlyi Endre úr , az ostffyasszonyfai egyházközség felügyelője, egye-
sületünk volt világi elnöke is, bizonyságot téve ezzel arról, hogy
ügyeink iránt most is melegen érdeklődik. Megjelent még Mészáros
István hőgyészi lelkész úr is.

Németh Sándorné ostffyasszonyfat kartárs tartott gyakorlati
tanítást a Ill. oszt.-ban. Tárgya a számsorképzés lOOO-ig. Szemléltető
eszközül pálcikákat használ, s noha az ezres körben nem könnyü a jó
szemléltetés, mégis megértették a gyermekek. Keveset k őz ől, hanem
inkább ügyes kérdések segitségével vezeti rá a gyermeket az uj is-
meretre. A számok helyi érté két is gyorsan elsajátították. Tanítása
élénk, uralkodik anyaga felett, teljes en tisztában van azzal, hogy mily
úton. módon ér legkönnyebben, s mégis biztosan célt. Pedig ez a jó
tanítás titka. - A közgyülés nagy fi~yelemmel hallgatta, s k ő sz őrie-
tével, elismerésével tüntette ki Németh Sándorné úrnőt kiválóan sike-
rült, szép tanitásáért. , .

Ezután Németh Sándor, szintén ostffyasszonyfai kartárs tartott
gyakorlati előadást az V.- VI. oszt.vban. Tárgya a barna~i.~medve j

Tarrít ása nagyon élén, még mi is élvezettel hallgattuk. Tanítványai
is élénkek, örömmel felelnek. Látszik, hogy eleven, éltetŐ szellem
uralkodik iskolájában. Ügyesen alkalmazza az induktiv módsze!t.-
A közgyülés érdekes tanításáért sziritén köszőnetét, elismerését nyil-
vánította.

Mindkét tanításból láttuk. hogy az ostffyassaonyfai iskolák szép
képzettségű, igazán' hivatott tanítókkal dicsekedhetnek.

Olvastatott a tanfelügyelöség meg'keresése, melyben felhívja az
egyesületet) hogy a taukőnyvekre vonatkozó véleményét~:terjessze be.
Ezzel kapcsolatban Szórády Dénes celldőmölki kartárs az ellen szó'la l fel,
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hogyatankönyvirók az új kiadásokban holmi 'apró-cseprö 'változá-
sokat tesznek, amelyek eg yrészt az olvasásnál, leckefeladásnál r ok
zavart, másrészt pedig a szülök nek felesleges kiadást okoznak.

Welter György eg y há zas he t y ei kartárs az egyetemes egyház által
k iadott új tantervvel fog!alkozík. Kifogásolja, hogya felsorolt bő
anyag mi nirn um. Tény" hog , a címlapon mi nirnum áll, de a közgyülés
az anyagot maximumnak tekinti, amint az a tantervhez csatolt utasí-
tásban van. Kifogásolja továbbá a IV. oszt. földrajzi anyagát. Magyar-
országot alaposan, Európát pedig csak általánosságban is lehetetlen
elvégezni. Kifogásolja, hogy az új tanterv a történelmet s az. a lko t-
mánytant is egy-egy év anyagáúl öleli fej, holott két évre osztva
alaposabban s részletesebben tanithatjuk. Igy a legfontosabbra kell
szor irk oznunk s azon is csak éppen hogy átfut ha tun k: IndÍtvány~iza,
hogy egyesületünk ind íts on moz g a lm at e bajok orvoslására.
. A közgyülés bár tudja, érzi Welter kartárs állitásainak igazságát"
de indí'tványát nem fogadta el, mert ú egyetemes egyház illal kiadotr ,
s az ·egyházkerület által elfogadott tanterv módosít ására most még
gondolni is kora.

Közgyülés után közebédre gy ültünk össze, s fujtuk .hol a bús
elegiát, hol pedig a harci riadót az új tanterv ellen. Felköszöntőkben
sem volt hiány -. Károlyi Endre úr az egyesület tagjaira, egyik kartárs
Németh Sándorné úrnőre mint kiváló tanítóra, Koczor Márton pedig
Károlyi Endre úrra, mint a tanítók lelkes barátj'ára ürítette poharát.

Letárgyalván a fehér asztal, mellett is a letárgyalandókat, haza
felé indúltunk. De a hosszú asszony fai cser err való utazástól elt ikk a dva
Cser Lajos kemenesmihályfai kartárs vendégszerető házához tértünk
be, s nyájas b a rát koz á so k után meg törve bár, de fogyva nem, egy
ó l eltöltött nap kedves emlékével gazdagabban szerencsésen haza
érkeztünk.

Oswald Sándor.

"A Bakony'alsóvidéki Tanítói kör" 1911. évi s zep terrrb er h6
27·~n Veszprémben tartott rendes őszi kőzg yülésér ö t.

Jelen voltak; Szombath Ernő elnök, Gömbös Sándor jeg yzök ő n y v-
vezető, Horváth Dezső lelkész ur, Mohar Ilona, Zatkalik Erzsébet,
Mohar Endre, Barapás Gáspár, Hu sz ág h Lajos, Birnbaum' Sándor,
Almási Brunó, Órmosi Alfré d, Marosi Mihály, Cseplák j ános, Tűs k é s
Istvá n kartársa k.

Elnök a kővet kezö beszéddel nyitotta meg a köri gyülést, melyet
a gyülés a jegyzőkönyvben megörökíteni rendelt.

Kedves Kartársaim !

Engedjétek meg, hogy ilyen bizalmas szóval szólithassalak meg
benneteket most, amidőn a ti megtisztelő bizalmatok, megbecsülhetet-
leniszeretetetek folytán e nelyről' az első izben szólhatok hozzátok.
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A blz alorn bizalmat, a szeretet szeretetet szül!
A ti, mint a tanítóság bizalma volt az az erő, ami bennem is

bizalmat ébresztett a tanítóság iránt I A ti, mint a tanítóság szeretete
volt az a szikra, ami bennem is lobogó lángra lobbantotta a szeretet
melegét nem ti irántatok, hirzen az már úgyis régen meJegit, hanem
a' tanftóság egyeteme iránt! Én, ki féltem, úgyszólván rettegtem a
tanítói pályától, megkedveltem, megszerettem azt úgy, hogy kilenc.
évi munkálk odás után szeretettel csüngök pályámon, dacára, hogy annak
tövisei sokszor sebeznek is.

Bizalmatlan voltam' e pálya iránt. Telve voltam bizalmatlanság-
gal önmagam iránt. De ti, - kedves kartársaim - belém oltottátok a
bizalom életképes csiráját! A veletek való, érintkezés, a jó baráti
visz ony, az önzetlen tanács, ami tőletek, igaz ssívböl fak adt , bizalmat
öntött belém. Az a szereietteljes modor, az a jó testvéries viszony,
amely 'közöttünk, mint tanítók között fermá llott, megtermette a maga
áldásos gyümölcsét! A szeretet mustárja átjárta egész valómat s ma
testtel-lélekkel tart~m kezemben a tanítás művészetének vésöjét s
egész erőm, minden ambicióm abban merül ki, hogy hozzátok, idősb
k artá rsairn, -méltó lehessek s én is megtehessem a kultura mezején azt
a formáló»valamit., ami egész emberré tesz, ami jó tanítóvá teremt!
- Ez az én ambicióm! És kell, hogy ez legyen a mozgató ereje a
fiatalságnak, élethivatása tetterős lelkeknek!

A kultura mezeje!
Ugyan rni az a kultura ? És ugyan fontos-e az a kultura ?
E két kérdésre röviden azt mondhatom:
A népoktatás vérrokona a népmüvelődésnek; ez viszont a kultu-

rához kapcsolódik, a kultura pedig mindig egy egész ország jövendő
sorsát irányítja és haladásának utját jelzi I

És ennek a fontos missziónak a hivatott munkásai, a költőkirály
(Jókai Mór.) szavai szerint e hon új honfog!alói, a népoktatás letéte-
ményesei, a néprrüvelödés alapkő letevöi, a kultura kultiválói első
sorban is mi vagyunk, mi néptanítók ! Mi rakjuk le az alapot a nép-
oktatással! Ezen épül fel az egész népmüvelődés, ezen fejlődik a kul-
tura, sennek fakadó-feslö virága egy egész ország jövendő boldo-
gulása ! Ha az alap hibás, rossz lesz az egész épitkezés! Kártyavár-
ként dölhet romba az ország gazdaságának jólléte,' mívelődésének
egész fo 1<mérője! Mi vagyunk tehát egy egész ország jövendő remény-
ségének letéteményesei, hogy úgy mondjam az, ország kulturájának
alapköve ami vállainkon nyugszik sannak boldogulása ami becsületes
munkálkodásunk on alapszik!

Ilyen héroszi teher, ilyen felelőségteljes kötelesség hárul a nép,
tanító kra l És mint a tettek mutatják a magyar tanitóság zöme magyar
becsülettel tett eleget a hon kivánalmainak a mult ban s lankadatlan
I

energiával azon .lesz, hogy a remény e szép virága kivirulva viruljon
a jövőben is l
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D~ kérdem - kedves Kartársaim - hogy eme héroszi feladatok _
nak megfelelően, milyen az érem másik oldala? A mi felelősségteljes
munk ánk nak meg vari-e a kellő alapja, hogy annak. minden tekintetben,
igazán is, emberül is megfelelhessünk I ? Vajon m eg van-e minden fel-
tétel a hh o z, hogy ne csak emberek, ne csak átlag tanítók legyünk, ha
nem igazán méltók a .jó tanító" elnevezéshez !? Mert nekünk mi nd-
nyájunknak eme "jó" jelző meg érdemlésére és elnyerésére kell tőr eke d .
nünk! Mert valamint a müvésznek élethivatása ·a hírnév, ép ugya
tanító ambíciója is, úgy egyénileg, mint müvészetileg a "jó tanító" el-
nevezésének a kiküzdése kell, hogy legyen!

És e pontra vonatkozólag fájdalmasan kell konstatálnom, hogy a
tanítóság függetlensége, anyagi helyzete nincs kellő arányban a reá
hárult felelősséggel, az általa elvégzett munka arányával! A ta niróság
egyeteme még mindig küzd! Küzd azért, amiért a legparányibb féreg
is k űzd : a megélhetésért ! S a küzdés modora, iránya, eszköze de sok-
féle már napjainkban! S hogy még milyen is lehet, azt gyarló sze.
mün k egyelőre képtelen meglátni!

Mi - kedves kartársaim - egyelőre ne csatlakozzunk az egyik
irányzathoz sem! Az illetékes faktorok már kezdik észrevenni, hogy a
tanitóság mostani küzdelme már nem olyan elégia, mint volt hajdanta,
amikor negyven évi küzdés kellett hozzá, mig egy kis morzsához jutot-
tak! Ma már a papiros kérésnek lejárt az ideje! - Az idők változ-
tak, változtak az eszközök is! - A tanítóság sokat tanult az elmult
negyven év küzdelmei alatt! Talán a soknál is többet! Ennek a
jelensége, hogy egyesek már a szélsőséges irányig szélsőségesek s
eljutottak annak a határáig, ahol, ha már a kérés nem használ, hasz-
ná l a forrongás! Mert ne feledjük a nyomor, az éhség volt a szűlö-
anyja a legtöbb forradalomnak !

H"át ehhez az irányzathoz, ehhez a mozgalamhoz mi ne csatlakoz-
zunk, hanem maradjunk a középuton, amely a magyar becsületesség
aranyutja ! . Ezen az uton is célt érünk simán, békén, nyugodtam, ha
nem is olyan hamar, mint a radikálizmus utján, amelyhez azonban
sokszor szenny is tapad!

Bizzunk a jövőben, bízzunk az elvégzett munka megbecsülésében!
A tanítóság anyagi helyzete nem maradhat igy, amint van, érzi és
tudja azt mindenki! A lelki nyomoruságot tovább el lehet viselni,
mint a testi éhséget! Köztudomásu dolog a tanítók dolga és helyzete!
Ezen akar a fe lsöbbség :is segíteni annak a tanácskozásnak. annak az
ankétnak keretén belül, amit épen e hónapra, épen a mai napra hivott
össze a kultuszminiszter ! Talán magja is· lesz a tanácskozásnak! Hát
bizzunk a közel jövöben 1

Kedves Kartársaim !

A szeretet sugalta e szavakat. Az a szeretet, mely él bennem
irántatok, tanítók iránt. A szeretet a legerősebb hatalom! Ez a hata-
lom tar ts on minket össze! 'Legyünk egyek a szeretetben, s legyen

\
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egy a szeretet mibennünk! Igy még a teher is könnyeb! Erőt, vígasz-
talást meritünk egymásnak lelkesedéséből és erőt, vigasztalást nyujtunk
egymásnak a kőz ős munka elviselésére!

A szeretet érzésével köszöntlek titeket! A szeretet Ist/me legyen
velünk s tegye szentlelkével áldá sossá ami munkálkodásunkat, b áldja
meg a mai összejövetelünket, amit - mint k őzg yülést - ezzennel
megnyitottnak jelentek ki! ...

Ezen szép, hatá sos, és' tanulságos beszéd után a köri gy ülés a
napirendre tér.

1. A gyülés megnyitása előtt Tüskés István bakonycsernyei tanító
tartott a IV. osztálybeliekkel mintatanitást, a következő földrajzi
tételből: Győr-, Komárom- és Esztergommegye. - A tanítás bir álata :
a következökben van összefoglalva.: A tanítást nagyérdeklődés és
figyelem kísérte, amiért is a gy ülés. nevezett kolIégának köszönetet
szavaz.

2. Ezután Marosi Mihály súri tanitótársunk ta rt ot t felolvasást.
- "Az életrevaló tanítás fontossága" - círnű tételről,

A k őri gy ülés nagyérde k lödéssel és feszült figyelemmel hallgatta
Marosi kartárs tanulságos munk áját, melynek is a birálata a követke-
zőkben van összefoglalva: A munka nagyon tartalmas, velős, ezért
munkahozónak elismerést és- köszönetet szavaz.

3. Elnök felhozza, hogy mivel az igy egyszeri elolvasás után a
munkát alaposan megbiráini nem lehet, azért ajánlja, hogy jövöben a
munkát, előzetesen hozzá küldjék be a munkahozók, hogy igy birá-
latra valakinek a tagok k őzűl kiadhassa , s ezáltal érdemleges birálatot
hallhatunk a munkáról •..

Kőri gyűlés köszönettel veszi ez indítványt s határozatilag ki-
mondja, hogy ezután a munkahozó, idejekorán munkáját az elnökhöz
küldje be, hogy birálatra kiadható legyen - Elnököt pedig fe lkéri,
hogy birálatra a munkát, a tagok k őzűl mindig egynek, kiküldeni
szíveskedjék.

/ 5. Ezután a következő évi gyülésünk napirendjét kéri az elnök
megállapítani.

Munkahozásra ajánlkozott: Mohar Ilona lajoskomáromi tan ít ónő ;

gyakorlati tanításra pedig Ormosi AIfréd tésitagtársak.

Gömbös János,
egyesületi jegyző.

A vasi közép ev, egyházmegyei tanitóegyesület szombathely-
vidéki körének gyüléséről.

A vasi közép ev. tanitóegyesület szombat hely-vi dé ki k őr e ] 911.
okt. ·24 én tartotta őszi gyülésétRépcelakon, ahol is Sornog yi Béla
szarvaskendi beteg tanftót k ivéve, jelen voltak az összes rendes tagok,
továbbá mint vendégek: Kund Sámuel esperes ur, Ajkay Béla dr. és
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Radó Lajos helybeli földbirtokos urak, a soproni alsó ev. tanítóeg ye-
sület képviseletében pedig Molnár Sándor szemerei és Nagy Kálmán
geresdi kartársak.

Öszi gyülésünk főtárgya a gyakorlati'előadás lévén, bevonultunk a
két tantermes szép iskolába. Először Ihász Sándor második tanító tanított
a In.osztályosokkal a számolásból,az 1. osztállyal az irvaolvasásból. A Ill.
oszt. a számkört bővítette 900-1000-ig, folytonos szernlélt etésse l. Az
1. osztálynak az Ilr" betűt mutatta be a hangoztató módszer szer int,
A mi egyesületünk tagjai, majdnem kivétel nélkül a fonomimikai mód-
szert használják, (sőt Lör incz Zsigmond ki különleges módszerével
szinte csodálatos eredményt ér el, dacára, hogy egy helyi lap kinos
kinestésias módszernek nevezte eljárását, persze sajtóhibából) s így
érdekes volt megfigyelnünk a különbséget a két mód között. Én úgy
láttam és úgy vélem, hogyíaz eredmény nem annyira a módtól, mint
in kább a használójától fűg g', mégis mintha könnyebb volna a fonomi-
mika szerint tanítani, legalább magamon azttapasztaltam.

A felső osztáJyuakkal Szigethy Dénes tartott igazán minta elő-
adást a nyelvtan és a földrajzból. A számjelzőt ismertette a táblára irt
mondatokon. A VL oszt. Europa országairól felelt nagy tájékozottság-
gal. - Mindkét iskolában nagyszerü volt a fegyelem.

Elbocsáttatván a gyermekek Horeczky Gyula elnök üdvözölte a
megjelent tagokat és diszes vendégeket s megnyitván agyülést, fel-
hivt a a tagokat a hallott gyakorlati tanítások megbirálására.

Többek hozzá szólása után mindkét kartársnak köszönetet mon-
dott a gy ülés a bemutatott szép előadásért.

A mult őszi gyűlés jegyzőkönyvének 3-ik pontjára vonatkozólag
Nagy Bálint jelenti, hogy Mester házy László lelkész úr kátéjáról csak
a jövő ~yűlésen mondhat véleményt, mert a most folyó tanévben pró-
bálja ki azt gyakorlatilag.

Olvastattak a körlelkészi jelentések, melyekből örömmel vettük
tudomásul, hogy egyházmegyénk terűletén ~inden tanító hiven meg-
felelt kötelességének; az iskolák jók.

Az egyházk. tanitóegyesület elnökének megkeresésére határozatba
rnent , hogy az abban kijelölt eme kérdésre: "Milyen hatása van az
ing ye nes népoktatási törvénynek iskoláink beléletére és anyagi hely-
zetére" mrn den tag véleményét az elnökkel újévig k őz őlje, ki is annak
feldolgozása iránt saját hatáskörében intézkedik.

Csizmadia Pál inditványának elfogadásával elhatározza a közgyü,
lés.. oly ér te lrnű javaslatnak iIletékes helyen leendő beadását, hogya
t e lk észválasz tások nál divó próbaszonaklatot s a kántortanítók válasz-
t .isáná l szokásos próbát, min't a lel k észi és tanítói állásnak tekintélyé-
vel össze nem egyeztethető régi szokást az egyházkerület törölje el.

Elnök bejelenti, hogy' az Ev. Népiskola 10. számában közzétett
r- gyházkerületi k őzg yűlésr öl szóló beszámolóban oly értelmü jelentés
van fölvéve, hogy "az egyházk népiskolai bizottság egyházi elnöké-
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nek je len tése kapcsán tudomásul vette az egyázk. közgyülés, hogy az
egyetem az állami tanterv nyomán egy részletes tanmenetet fog készit-
tetni a népiskolák számára, melyben a: vallási tananyag is fel lesz
dolgozva és úgy a kerületi tanftóegyesület által tervezett részletes tan-
menet kiadása s a kerület által e munka kinyomatására felajánlott
összeg folyósitása fölöslegessé vált. ~

Mivel pedig az egyházk. gy ülés - időközben megjelent - jegyző-
könyvében ennek az állításnak nyoma sincs s az egyházegyetem által.
kiadott "Tanterv (>s Utasítás" sem az a részletes tanmenet, amelynek
hiányát oly sokan érzik és hangoztatták, tekintve, hogy a részletes
tanmenet megjelentetésére v,?natkozó indítvány a mi egyesületünkből
indult ki s igye kérdést illetőleg mintegy erkölcsi obJigóban vagyunk,
elnök inditványozására elhatározza a körgyülés, hogy e tárgyban meg-
keresést intéz az egyházkerületi tanítóegyesület elnökéhez a kellő fel-
világosítás megadása végett.

Az egyesület rendes tagjai k őz é felvétettek : Bögöthy Károly
ör imag yar ósdi, Tőpfer Gyula körmendi és Ihász Sándor répcelaki
második tanítók, a pártoló tagok k őzé pedig Rónay Gyula őrimagya-
rósdi lelkész úro

Olvastatott Németh Márton ivánegerszegi kartárs levele, melyben
bejelenti, hogy nyugdijaztatására való tekintettel az egyesület rendes
tagjai sorából kilép s kéri felvételét a pártoló tagok kőz é, Ezen beje-
1entés tudomásúl vétele mellett kartársunk hosszú ideig élvezhesse a
jól megérdemelt nyugalmat gyermekei s kartársai körében.

Badics Ádám
. egyesületi jegyző.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a aoproni alsó evaDg. egyházmegyei tanftóegye-

sület rábaközi fiókköre által, folyó évi oktöberhó 25-én Mihályiban tartott
őszi értekezletérőL

Jelen voltak: Dr. Ajkay Béla diszelnök, Farkas György elnök s,
a kör tagjai Varju Márton kivételével. Vendégül láthattuk László
Miklós vadosfai lelkészt, dr. Schwarz Lajos helybeli körorvost és
a gyülekezet néhány érdemes tagját, kik a minta-tanitások végeztével,
elhagyták ar. értekezlet szinhelyét. Távol maradásukat levél által
igazolták: Farkas Mihályesperes és P.app József tanítóképző. intézeti
igazgató.

A gyermekek buzgó éneke és imája után Farkas György elnök
me leg en üdvözli a megjelent vendégeket, a kör tagjait s munkánkra
Isten áldását kérve, az értekezletet megnyitottnak nyilvánítja.

László Miklós lelkész, megragadva az alkalmat, örömmel üdvözli
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a kört úgy saját, mint a hitközség nevében, hogy ez évben szerény
hitk őz ség űk et tüntette ki megjelenésével.

Elnök üdvözli a későbh érkezett Dr Ajkay Béla diszelnök urat,
Kiemelvén. hOgy mindig ha csak egészsége és családi ügyei engedik
oly készséggel s örömmel jelenik meg kőzőttünk.

Elnök felkéri Takács József helybeli tanítót, hogy tartsa meg
mintatanítását (előadását.)

. Takács kartárs a beszéd- és ért.elem.g ya kor lat ból, a .test és főbb
részeit" tárgyalta az I·lI. oszt.-ban. Félórai tanítás után az alsóbb osz-
tályu tanulók elbocsátattak.

Ezután Kiss Sándor beledi kartárs a felsőbb osztá llya l, a mártan-
ból ismertette a háromszögeket.

A minta-tanít ások befejeztével elnök k őszőnetét nyilvánítja il.

megjelent vendégeknek s a gyermekek elbocsátásával egy kis szün e-
tet tart.

A sorrend szerint következett a mint a-t anítások birálata. Tak ács
József első előadó önbirálatát követte az általános bírálat, mely alka-
lommal a vélemények úgy alakultak, hORY az elnök határozatilag kirnond-
hatta: nAz előadás élénk volt, általában jó benyomást gyakorolt a
hallga tóságra, elismerést érdemel."

Elnök felkéri a második előadót Kiss Sándort, hogy először ő
tegye meg a régi szok á shoz hiven, tanitására vonatkozó megjegyzéseit.
Az előadó megjegyzéseit követte Mesterházy Károly írásbeli birálata
ki elismerőleg szólt úgy a munkáról, mint az előadásról, melyhez a
kőr is hozzájárult s úgy az előadónak valamint a birálónak jegyző-
könyvi köszönetet szavaz.

Ezután elnök terjesztette elő évi jelentését, amint következik

.A mi prot. egyházunk az iskolát veteményes kertjének nevezi.
Allit bele az egyház és állam által elismert okleveles kertészt, illetve
tauítót. Irat az iskola számára Olvasó. és tankönyveket, meghatározza
a tanítandó tantárgyakat. Evenként megvizsgáltatja a tanítás er edmé-
nyét.

Az állam is jogot tart az iskolához, Ö is irat Olvasó- és tanköny-
veket, meghatározza a tanítandó tantárgyakat, készit leckerendet s
megköveteli, hogy a felekezeti iskola is oly terjedelemben tanítsa a
reáltantárgyakat, mint az állam is kolá i, A vallástanítás anyagát az
egyház határozza meg.

Mivel a mi egyházunk által kiadott Olvasó. és különösen tanköny .
vek nem egyeztek meg az állam által kiadott tankönyvekkel, ez előtt
5 évvel egyházmegyénk tanítósága az egyházmegye kiválóbb ta nító i-
ból egy bizottságot választott, melynek tagjai az egyes tantárgyakat
- beleértve a vallásiakat is - egymás között felcsatotta s az állami
tanterv szoros betartásával feldolgoz ta, összejövetel alkalmá val meg bi-
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rálta j végre filkészÍlve, a népiskolai bizottságnak bemutatta. Az egyhm
népiskolai bizottság teljes egészében elfogadva, az egyházmegyei
iskolák bevezetésére kötelezővé tette. A bizottságnak úgy a népiskolai
bizottság, mint az egyházmegyi k őzg yű lés, önzetlen fáradságáért köszö-
netet szavazott.

Midőn a kerületi tanító egyesület megalakult, a gyülés szinte
választott a kerület legkiválóbb tagjaiból egy bizottságot, me ly nem
k irné lve időt, kőltséget, fára.dságot, hosszu tárgyalás után elkészitette
a tantervet. A kerületi gyülést arra kérte a bizottság, tegye lehetövé
a kinyomatást, amit a gyűlés készséggel meg is szavazott.

Az óta két év telt el. Az ősszel megkapta minden iskola az egyház
által kiadott tantervet, utasítást és leckerendet, olyan utasítással, hogy
ez_ "útelező minden iskolára. (Hogy ezen tanterv megfelel-e a várt
reményeknek arról Horváth János kartárs fog szólani.]

A bizottság abban a hitben volt, hogy amin(a harangöntést nem
bízzák a városi hajdura, a csizmak észitést az utmesterre, hanem a
csizmadiára, úgy a tanítás anyagának feldolgozását is nem bízhatják
másra, mint a tanítóra. De csalódtunk, mert úgy látszik az egyház még
ma a 20-ik században is, nem képzett szakembernek, hanem a régi
kicsapott diákbál, iparosból, vagy legjobb esetben,azl-2osztályt végzett
tanulatlan embernek nézi a tanítóto Megmutatta ezt az egyház akkor,
mik or látva az egyház szegénységét, a fizető egyháztagok nagy terhét
az 1848·ik évi törvények értelmében segélyt kért az egyház számára.
Kért segélyt lelkészi congruára, lelkészi nyugdíjra s az egyház tagjai
terheinek k őnny itésére ; de nem kért a tanítók fizetésének emelésére.
Pedig ha a kérvény ben kiemelte volna, hogy az egyház a tánírót nem
csak a: reáltantárgyak tanítására használja fel j hanem felhasználja vailás
tanításra, kántornak, egyházi jegyzőnek, lelkész-helyettesnek, akkor,
nem tudom elhinni, hogy a tanítók számára is nem szakított volna
ki az állam egy k is alamizsnát. Mert ahogyan megengedi, hogy az
állami tanító a va llástanítást és kántorságot elfogadhatja az illető
egyháztól pénzért, úgy nem tiltotta volna el az egyházat, hogy valamit
ne [úttasson a szegény tanítónak. Ha végig- 1apozzuk a pénzügyi bizott
ság jelentését és az egyházkerületi jegyzőkönyvet, látjuk, mindenre
mindenkinek kerül vagy az államsegélyből, vagy más alapból, de a
legrosszabbul javadalmazott tanítónak nem kerül semmi. Vagy nézzük
mit tett az egyház a tanítókkal a gyámoldánál? Először kirekesztette
a fiatalabb tanítókat, azután a bennmaradtakat megfosztotta a gyá.
molda áldásától anélkül, hogy gondoskodott volna máskép nyugdijpótlás-
ról. Igaz itt azt mondja az egyház, hogyagyámolda nem övé, hanem
k űlőn intézmény. De akkor miért határozott sorsáról a kerületi g-yülésen?
hol az összes tanítóságnak csak két sza vazata volt. Miért nem határoz
az osztrák-magyar bank, vagy a beledi takarékpénztár kamatlábának
fel-vagy Ie szál lltásá ról ? Ha a gyámolda külön intézmény, miért nem hivta
össze tagjait, hogy maguk határozhattak volna sorsuk felől P Azért
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mivel a tanítók többségben voltak. Hogyagyámolda az egyházkerületé
volt s most is az, bizonyítja az, hogya nyári ker. gy ülésen is húszezer
koronát szav:azott meg a gyámolda segítésére.'

Vagy szó ljak talán a tanítók jogairól, szolgálati szabályáról il Jobb
azokról nem is beszélni.

Lám a mostan sz o lg á ló lelkész teljes fize téssel megy nyugdíjba
és ez igen helyesen van. Mi azt k ér tük, hogy az egyház legalább
azoknak a tanítóknak adjon sz ernélyi pótlékot, kik ki lettek z á r va a
g yámo ldá ból s az áilamtól sem kaphattak sze mély i pót lékot, a terhes
munka alatt összeroskadva kényszerülnek nyugdíjba menni.

A kerületi gyülés azt fel e lte ;": nNinr.s rá fedezet." A nyári kerü-
leti gy ülésen újra felemeltük ez irányban kérő szavunkat, a pénzügyi
bizottsághoz utasitottak, gondolván, ott jó helyen kopogt attok.

Mindezekből láthatjuk, hogy a tanító az egyház veteményes kertjé
nek nem kertésze, hanem To~szul fizetett napszámosa.

Nézzük most, hogyan v'agyunk az állammal? ki bőkezüen gondos- •
kodik a hadseregről és főbb hivatalnokairól s mivel fizet azon fáradha-
tatlan hivatalnokainak, kikre az ember legdrágább k incse, gyermeke
van bizva, kik e hazának hüséges polgárokat nevelnek. Itt is azt látjuk,
hogya miniszterre szépen nézne szolgája, vagy az Országház kapusa.
ha olyan fizetéssel, merné megkinál ni, mint amilyent az állam ád t an í .

tóinak. És mi evangelikus tanítók megelégednénk, ha azt meg kap hat-
n án k, pedig mi nagyobb terhet 'viselünk.

Itt is kért, könyörgött sokáig a tanítóság, vég re két pártra, szövet
ségre szakadt. Az egyik párt hangosan kért, majd követőleg lépet fel.
Ennek az egy év óta, elődje által megerősített alapszabályait függesz.
tette fel a Miniszter s így lehetetlenné tette a gyülés tartást.

A másik párt a •Tanítók országos szővetség e," előbb főbb tiszt v i-
,selői utjain személyesen kérte az egész ország tanítóságának az eg yfor-
ma fizetést. midön ez nem használt, a szövetség lapjában, a •Tanítóban "
mindig ,hangosabban kezdte hirdetni az összetartást és fizetés erne l ést
amire a miniszter a föszerkesztőt a sz er k esz téut öl eltiltotta, egyuttal
megfenyegette az elnököt, hogy a már kihirdetett gyülést nem engedi
megtartani. Midőn azonban látta, hogy sem a szer k es zt.ő tanító, sem az
elnök meg nem ijed, hanem annál hangosabban hivja az összetartás-ra
s a fizetésemelés követelésére a tanítóságot, akkor képviselőjét elküldte
a gyülésre, aki 'kijelentette, hogy a Miniszter kész egy ankettet
össze hivni, hol úgy az állami, mint felekezeti tanítók képviselői előad,
hatják kivánságukat, amiket ö kegyesen meghallg-at.

Az an ketten a Miniszter Úr kijelentette: "Örömére fog szolg álni,
ha a magyar törvényhozás az összes elemi iskolai tanítókat mielőbb

, fe lsz abadfthatja azoktól a gondoktól, me lye k ez idő szerint első sorban
panasz tárgyai. il Az országos bizottság elnökeinek kijelentéseiből tudjuk.
hogy Miniszterünkben meg volt a jószándék elkészitette a fizetés javí.
tás tervezetét. Azonban annak legnagyobb részét a pénzügymir.iszter
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keresztül huzta, de azért Úgy az állami mint a- felekezeti taníróknak

mégis jutnak morz sá k az ország dusan terített asztaláról.
Tartson azért össze a tanít óság, ne szünjön mgkérni, zörgetni

:3 egyuttal ragadjon meg minden kinálkozó alkalmat, hogy t isztesség es
uton jövedelmét sz apor ít ha ssa, Er;e hív fel bennünket az orsvag os
bizottság. Tart s on össze az ország 'ő ssz es t a nítóság a, igyekezzünk az
Országos szövetség igazgatóságát, minden kinálkozó alkalommal élö
sz ó vaI és sajtóban támogatni. A legnagyobb áldozatok árán is legyünk
azon, hogya" Tanítók Ban kja " létesüljön, ami idővel n"agy szo lg á la to-
kat fog tenui a tanítók ügyének. Hisz úgy meg van k ő nnyit ve a részvény
jegyzés, hogy azt a legszegényebb tanító is, ha van benne egy kis
áldozatkészség, minden nagyobb meglerhelletés nélkül teljesítheti.

.Se az egyház, se az á llam szükmarkusága azonban el ne csűg g esz-
szen, se el ne keresítsen bennünket, hanem annál nagyobb buzgalom-
mal és kitartással munkálkodjunk azon, hogy prot. egyházunknak buzgó,
áldozatra k ész híveket, édes hazánknak pedig értelmes és munkás
tagokat neveljünk. V, gre úgy az egyház, mint az állam belátva, a' mi
la n k a d á st nem tür ö hasznos szolg á latunk at, úgy erkölcsi elismeréssel,
mint anyagi javakkal is jobban fog jutalmazni bennünket."

A k őr örömmel üdvözli elnökének b ö- s mindenre kiható jelenté-
sét, melyet Dr. Ajkay Béla diszelnök ur- is magáévá tesz, mivel látja,
hogy ezen jelentés t ulajdon k ép ál lá sfog la lás a tanítók sérelmeivel
szemben s kijelenti, hogy ezen állásfoglalásban egyetért a tanítósággal
s .az on lesz amint tehetsége engedi, igyekezni fog oda hatni, hogy a
tanítók ezen sulyos sérelmei orvosoltassanak. Kéri egyuttal az elnököt,
hog y engedje meg jelentésének a jegyzőkönyvvel együtt, az .Evang.
nép isko láv-b an való kinyomatását .

.Elnök meg k ő sz őni Dr. Ajkay Béla diszelnök urnak a tanít óság

iránt tanusított jóindulatát s kéri, hogy ezentúl is tartson meg bennün-
ket ezen atyai szeretetében s legyen szószólónk, díszes egyházi ál lása i-
nál fogva ott, ahol ügyünkről van szó,

Horváth János vadosfai kartárs ismerteti az egyház által kiadott
tananyagot. Kifejti, hogy ezen tananyag feldolgozásán meglátszik,

hogya hivatott tényezők, illetve a t~nitók meJlőzésével történt s ha már
kötelezővé akarják tenni, gondoskodjék kiadó új tan könyvekről , mivel

a jelenlegi tankönyvek az új tanterv követelményeinek nem felelnek
meg. Ajánlja egyut ta l, hogy mi csak maradjunk meg az egyesület
által kidolgozott s az egyházmegye által 1909. évi julius hó l-én
Szil1sárkányban tartott, rendes k őxg y űlésen elfogadott s jóváhagyott
tananyag mellett, annál is inkább, mivel az új tanterv kézhez vétele-
kor, már meg kez dett.ük aszerint a tanítást.

A kör köszönetet szavaz Horváth kartársnak s vele egyetértve
elfogadja ajánlatát.

Elnök előterjeszti Sa ss István Egyh. ker. elnök levelét, melyben a
következő pályamunka kidolgozását kéri a ny ár igyű lésr e : Milyen ha-
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tása van az ingyenes népoktatásnak iskoláinkra, az iskola beléletére ;
az iskola anyagi helyzetére?

Kiadatott Hajas G-yula kartársnak.
Elnök jelenti, hogy egyesületünk minden tagja belépett "az evang.

tanárok és tanítók országos egyesületének elemi iskolai sza kosz tályá ba."
A jövő évi köri gyűlés helye: Németi.
Tanítani fognak: Mesterházy Károly a természettanból és Németh

István gyórói kartárs a történetből II. Józsefről.
Bíráló lesz: Glatz Lajos rábaszentandrási tanítö, ,

_ Dr. Ajkay Béla a vasi-k őzép egy hm. tanitó-értekezletnek meleg
üdvözletét adja át, melyet az értekezlet köszönettel vesz tudomásul.

Dömötör Péter
ért. jzö,

Jegyzőkönyv
a tolna - baranya -somogyi ágo hitv. ev. egyházmegye
mecsekvidéki . tanítóegyesöleté-nek 1911. évi augusztus hó

30-án Majoson tartott rendes őszi közgyüléséröl.

Jelen voltak: A) Mint vendékek: Szücs Gizella, Köhler Frigyesné,
Haffner Istváuné, Bischof Jánosné urhölgyek, SZrlbó János és Szücs Imre
lelkész urak, továbbá Kosnar Lajos, Szabácsy István, Scriba Gyula, Pető
János, Gáspár József, Mühl . János, Griesshaber Ödön, Szüos Ferenc és
Gromvald József urak,

B) Mint rendes t-gok : Peter Sándor alelnök, Pflug István lőjegyző,
Hoffmann Samu aljeg'yd, továbbá Molnár Lajos, Neubauer József, Purth
Gusztav, Kovács József, Grieszhnber Henrik, Kiss Sándor, Wigand Lajos,
Antal György, Lattenberger János, Becht Sarolta, Hildebraudt Miksa,
Wikkert Lajos, Tiefbrunner Ernő, Pfendesack Lajos, Pausz Samu, Graf
Adolf, Jany Rezső, Hatz Sámuel, Becht Henrik, Bauer Henrik,' Fittler
Henrik, Winokker János, Szauerwein Jakab, Fritz Lipót, Vágó József,
Adolf Ádám. Köhler Frigyes, Weil Jsu os, Lőbel János,. Gönye Dezső,
Bischof János, Schiller Adolf és Koch Henrik. '

. 1. Péter Sándor alelnök a megjelent tagokat és vendégeket szivé-
Iyesen 'üdvözli s a gyülest megnyítja,

2. Alelnök olvassa fel idősza ki jelentését a követ.kezőkben:
Baranya vérrnegye kir, tanfelügyelőeége, hivatkozással a 14689 91 J.

S:i.ámú valles-és közoktatésngyi miniszteri rendeletre, ezeket a kérdéseket
inteze hozzám: a) mi Ct;!, egyesület belyes cime? b) ki az elnöke? c)
hol és mikor szekta gyüléseit tartani? d) ha van szaklapja. mi' a oime ?
e) vannak-e az egyesületnek nyomott alapszabályai? Ez utóbbiakból kért
két példányt. A felvilágosítást megadtam
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Kováes Józseftagtárs arra kért, hogy tartanám meg az öszi gyülést a
rendkivüli eperességi gyűlés eHítt.~;~- Tekintettel igazolt panaszára kérését
teljesítettem.

Mivel az egyesület· elfogadta Molnál' Lajos könyv- és pénztáros
lemondását, kiküldettem Winek ker János tagtárs elnöklete alah egy három
tagú bizottságot a konyv- és pénztár tüzetes átviz3gálása végett, megbizván
azt egyuttal avval is, hogy elismervény mellett adják át Kiss Sándornak
úgy a pénztárt, mint a könyvtart. Az eljáró bizottság jegyzökönyvét van
szerenesém betérjeszteni.

Az elnöki jelentés 1. pontja kapcsán az egyesület megbizza a
pénztárost, hogy az egyesület alapszabályait nyemassa ki, hogy az úgy
a tagoknak. mint az elnökségnek szükségesetén kellő számú példányban
rendelkezésére, álljon.

Régebbi határozat alapján a közgyülés kimondja, hogya közgyülési
jegyzökönyvek ne köröztesseuek, hanem közlés végett az »Evang Népis-
kelae-nak küldendök be.

A többi 'pont tudömasül szolgál.
3. Pfendesack Lajos, az egyesületnek a f. évi egyházmegyei gy ülésre

kiküldött képviselője olvassa fel jelentését az ott eléfordúlt s a tanítóságot
közelebbről éri:ltő ügyekról.

Az egyesület kiküldött jének ezen gondosan szerkesztett jelentéséért
köszönetét fejezi ki, azt tudomásúl veszi s a jelentésben előforduló azon
javaslatot, hogy egyesületünk is lépjen be a » Magyarországi 'I'auítóegye-
sületek Szövetségé--be a közgyülés egyhangúlag elfogadja s megbizza az
elnökséget, hogy nevezett szövetségbe való belépésünket a szövetség elnök-
ségének jelentse be.

4. Antal György bizottsági tag olvassa fel a könyv- és pénztár
átvételére kiküldött bizottság jegyzőkönyvét, mely szerint az úgy a
pénztárt, mint a könyvtárt a legnagyobb rendben találta. A 93 K 79 f.
pénztári maradványt az összes pénztári iratok kal és nyomtatvanyokkal az
új pénztárosnak, - Kiss Sándornak - átadta, ugyancsak átadta néki a
] 14 mű, 204 kötetböl álló két szekrényben elhelyezett könyvtárt is,
melyhől . azonban már a régebbi könyvtárosok alatt elveszett a 2.·6. ,8.
19. 24.30.(2 kötet), 44. (8 füzet) 57. (5 füzet) 67 és a 88. folyószám
1. kötete. Jelenleg a tagoknál kinn vannak a 31. 32. 33. 34: 54;8Ó.
205. 207. és 208. kötetek.

A közgyülés a bizottság- jelentését tudomásúl veszi, egyben megbizza az
uj könyvtárost, hogy a régebben elveszett könyveket a katalógusból törőlje
s helyüket a jövőben bessersendő művek kel pótolja .. - Továbbá tudomásúI
vesszi nagyt. Szabo János izményi lelkész űr felszolasat is, mely szerint ö
a künn levő künyvek között az ő nevével felsorolt 54. számút Kis Sándor
tagtárs utján a könyvtárba már beszolgáltatta. .

Az új könyvtarosnak pedig- ennek elöterjesztésére- megengedi, hogy
a könyvtárt it bonyhádi protestáns kör helyiségeiben hejyezheti el s hogy
saját felelőssége mellett nevezett kör tagjainak is adhat ki a könyvtárból
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olvasásra műveket, megís intézkedni tartozik, hogy egyesületünk rendes
tagjainak a köuyvek bármi kor rendelkezésére álljanak.

5. Kovács József olvassa »Selyemtenyésstésűukrő!« cimű munkáját.
Mnnkahoz6nak megbizatasa értelmében az lett volna a főcélja,

miszerint munkajéban véleményes javaslatot tegyen, hogy s mikép lehetne
a .nép köz,9tt ct selyerntenyésztést legkönnyebben honosí tani és népszerűvé
tenni 1« O azonban csak ci selyemtenyésztés fejlődését ismerteti s a ki-
tüzöu kérdést nem is érinti, miért is az egyesület újra. megbízza, hogy
a jövő tavaszi gyűlésig munkajét íly értelemben egészítse ki.

b. Orgonán előadják: Kiss Sándor Rinck egy f-duros postludinrnát
s azonkivül orgonakíséret mellett egy hálaadó éneket mutat be, melynek
úgy szövegét mint dallamát saját maga szerzette; Szauervein Jakab és
Luttenberger János pedig előbbi orgona kisérete mellett két hangon elő-
adják Glaser K. requiemjet.

Kiss Sándor tagtársnak azon törekvését, hogy egy egész új m-lódiat
szerk esztett s hozzá szöveget is költött elismeréssel veszi tudomásul,
azonban egyszeri hallás után annak érdemleges birálataha nem bocsatkoz-
hatik, hanem felkéri előadót, hogyh. uj ohorálkönyv lesz kiadva. küldje
azt be annak a szerkesztöjének. Szauerwein J. Lattenberger J. tagtársak
szépen sikerült énekéért az egyesület ugyancsak elismerését fejezi ki.

'7. Kovács József ráckozari tagtárs panaszolja, hogy gyülekezete tőle
az általa eddig' élvezett - bál' hiványilag nem biztosított egy ol fát
megvonta. A sérelem orvoslasaért az egyhumegyéhez folyamodott, kérvénye
azonban a f. évi egyházmegyei gyűléseu érdemlegesen nem lárgya1tatott,

· kéri az egyesületet, hogy sérelme orvoslásánál legyen segítségére.
Minthogy az egyesület Kovács József tagtárs panaszát _. az elő-

adott indokok alapján, jogosnak találja, megbizza, hogy kérvényét okmá-
nyokkal támogatva újra terjessze be, melyet az egyesület a f. évi egyház-
megyei gyűlésen való érdemleges tárgyalás végett pártolólag fog II nagyt.
alesperesi hivatalhoz felterjeszteni.

8. Munkát hoznak a tavaszi gyűlésre Wieg and Lajos, birálója
Winekkor János. Azonkivül inai gyülesünk jegyzőkönyvének 5. pontja alatt

·nyert megbízatása értelmében Kovacs József.
9. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztatnak: Szauerwein Jakab

· és Luttenberger János tagtársak.
10. A tavaszi gyülés helyeül Kácsfalu állapítatik meg.
1 1. Winek ker János indítvényozza, hogy 11 lakítsunk a sióvdéki és

balatonvidéki tanítói körökkel egy rgyRégrs egyhazmeg yei tanítöegyesületet
teljesen új és jogainkat az eddigieknél jobban H'eghaülrozó alapszahalyokkal.
Ebbö! a célból válasszunk egy három tagú bizousaget és kérjük meg a70
elnökséget, lépjen érintkezésbe a nevezett kőrökkel, hogy azok is három-
három tagu bizottságot válas-ztva, kiküldötteinek az egyletek költségén
üljenek össze, beszéljék neg az összes egyesülési uiödozatokat, és készit-
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senek egy alapszabály tervezetet. melyre vonatkozóan már előzetesen
kiköt jök, hogy abban világosan kiirandó, miszerint az egy h,)zmegyei
tanítóegyesületnek ügyvívő elnöke és szavasati jog~al biró rendes tagja
csak '3Z csperesség terül etén tényleg műköIő néptanító lehet Az alakuló
közgyülést lehetőleg tartsuk mea a jövő évi egyházmegyei közgyüléssel
egy helyen és azr rövid idővel, legfeljebb egy nappal megelőzőleg. A
tisztikar és választmány úgy alakítandó, hogy abban a régi kőrök aranyosan
képvisel ve legyenek.

A közgyülés az indítványt egyhangnlag elfogadja s megbízza az
elnökséget, hogy az egyházmegye másik két tanítóegyesületévei e célból
lépjen érintkezésbe, hogy azok az indítványt még a f, évi őszi gyülésükön
targyalhassák. A javasolt bizottságba egyesületunk a IlIag'a, részéről megvá-
lasztja Winekker János tagtársat, Pflug Istváu főjeg)zőt, és Hoffmann
Samu aljegyzőt, kiknek a bizottsági gyülésen való részvételök alkalmára
az utiköltségeken kivül 6 korona napidíjat allapít meg.

12. Amidön alelnök az egyesületnek még bejelenti, hogy a f. évi
kerületi tanítogyűlés ezen egyesütet igazgató választmányába IImi egye-
sületünk tagj,ti közül, Purth Gusztavot valasztotta be, - egyéb tárgy
hiányában a gy ülést bezárja.

Kmft.

A sióvidéki ev, tanítóegyesület f. évi gyüléséröl a felvett
jegyzőkönyvek alapján a következőkben számolunk be:

Tavaszi gyűlését junius 7 -én tartott egyletünk a központtól legtávo-
labb fekvő gyülekezete körében Sárszentrniklőson. De a nagy távolság
mellett is a tagok majdnem teljes számban jelentek llIeg úgy, högy
néhányan igénybe véve a helybeli kartárs ÚI' és szeretetreméltó, kedves
nejének szives vendéglátását, -- már előző napon érkeztek meg vonaton.

A gyűlést megelőzöleg tartott isteni tiszteleten Hanniffel Sándor
helybeli lelkész tir mondott búzgó alkalmi imát.

Haiszer Henrik elnök a gyülést megnyitva a nagy távolság mellett
is szép számmal megjelent tagokat szivélyesen üd vosölte. Szólt a népok-
tatás fontosságáról és rámutatott azon izgalomra, mely a tanítóság köré-
bell uralkodik és aminek oka a tanítók sanyarú anyagi helyzete. Kérte
a tagokat, hogy miután e tárgy gyülésünkön is szönyegre fog kerülni,
ahhoz alaposan bár, de kellő higgadtsággal hozzássélni sziveskedjenek.

Csekélyebb kebelbeli ügyek elintézése, után Nicka György helybeli
tagtárs tartott gyakorlati előadást Ill. oszt. növendékei vel bemutatván,
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tniként ismerteti a nyelvtanból a szót, II szótagot is a különféle hangokat.
A gyülés az érdekes elöadasén.elismerő köszönetét fejezte ki .

. Ezutáll ar, elnök terjesztette elő terjedelmes jelentését, melyben d

kir. tanfelügyelöségtől .érkezett Jeiratokkal az Eötvösalap ügyével fogl:!l-
kozik, valamint a. ker. rauítóegyesüle: elnökségétöl leerkezett ligyekkel.
Igy ct k őszegí leanyiskolünal ct tanítók gyermekeit segélyező alap léte-
sítése ügyében a gyiilés ú:ry határozott, hogyaközebéd alkalmával fúg
gyűjtést rendezni. Ez aztán [) kor. 16 fillért eredményezett.

,A tanítók orsz, szövetségétól leérkezett tárgysoro-attal kapcsolatbau
a gyülés kimondja, hogy ct szövetség hiv. lapját II • Tanító « -1, ct tagok
miuden hitközségben a beiratási díjakból rendeljék mrg.

Miután a jelentés a -tanírók anyagi hP): zetének javítása érdekében
megindúlt mozgalomról is a felfüggesztett szabad eg-yesület ügyéről meg-
emlékezett, átért az orssagos ev tanítoegyesület Ügyére és részletesen JS-

~el'tette az » Evang. Népiskolá e.ban e tárgyban folyt vitat.
Miután az elnök jelentésében még' Knabel Vilmos ) A karácsonyfa

alatt« cimű versgyűjteményére hívta fel a lagok figyelmet és elismeréssel
emlékezett meg különbeni búzgó irodalmi tevékenységéről is a gyülés it

Prot. Zeneközlöny további jaratásét b-szüníette és az elnöknek kimerítö
jelentésért köszönetet mondott.

Kinkel György főjegyző az 1907, évi fizetésrendezési törvényekről
tart felolvasást és rámutat azok sérelmes intézkedésére és a tanítók tart-
hatatlan anyagi helyzetére a mai rendkivüli dl'ágaság melleti, Javasolja,
hogy feliratot intézzünk az orsz. ssövetséghez, a ker. t.mftéegyesülethez,
hogy eg) esült erővel kérjük eg-y háú hatósagaink támogatása mellett a~
ö-szes tanítóknak a XL, X. és IX.-ik fizetési osztályba való sorozasat. Agyülés
a javaslatot elfogadja.

Ugyancsak a főjegyző á gyüléstöl nyert azon megbizatéséhoz képe-t,
terjesztene be javaslatot, miként volna nálunk kivihetö, hogy a tanítók
is - nagykiterjedésü egyházmegyénkben - részt vehessenek az egyhá;;:-

. megyei közgyüléseken, - előadja, hogy ezt legegyszerűbbell úgy tartana
keresztűl vehetőnek, hogy eddigi két k ö r i gyülésünl, helyett
évenként csak egyet tartanán k az egyházmegye területén fenn-
álló másik két taanüóegyesületrel (mecsek- és balatonvidékivel) együtte-
sell mindenkor az egyházlllf'g-yei közgyülést megelőző napon. Igya tanító-
ság az egyházmegyei gyülésen is részt vehetne ugyanazón költséggel egy
napidíjjal megtoldva. A másik köri gyülés helyett annak költségén részt
vehetne a tanítóság a megyei általános tanítóegyesület gyülésén, ami
szintén nagyon kivánatos. -'- Agyülés· a javaslatot elfogadta és a test-
véregyesületeket csatlakozásra felkéri.

Knabel Vilmos az egyházi hatóságtól leérkezett azon kérdésre vonat-
ko%ólag terjeszt elő alapos javaslatot: »MWént lehet a selyemhernyó-
tRm észtést népünk közöt; leg in 1,ább terjeszteni? A közgyü lés egrsz.
terjedelmében ellogadta.«
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Végül az indítvanyok során az egyesület tagjai közül többen, tekin-
tettel arra, hogy ezyet. egyházi föhatóságunk e:.r.évben az ágo hitv. ev.
elemi népiskolai tanítók szolgálati viszonyait meghatározó szabály rendele-
tetet fog alkotni, mely ránk nézve igen fontos, a közölt javaslat egyik-
másik poníjára nézve terjesztették elő megjegyzéseiket.

*
Az egyesület őszi gyülését f. évi szeptember 20-án tartotta Udvari

leányegyház kebelében, hol - folyamatban lévén az anyásítás és így
lelkész nincs, -. agyülést megnyító istenitissteleten Aikelin Lajos hely-
beli lévitatanító mondott szép imát.

Haiszer Henrik elnök megnyitó szavaiban többek között rámuta!
azon. szomorú tapasztalatra, hogy a magyar tanitóság gyűlésein az iskola
ügyek beható megvitatása helyett, már évek óta a megélhetésért való
elkeseredett küzdelemben kénytelen tölteni idejét. Ezt tapasztaljuk ország-
szerte és alig van más reményünk e tekintetben, mint az, hogy már
magának a népnek egyes rétegei kezdik belátni, hogyanépnevelés csak
úgy emelkedhetik kivánt magaslatra, ha a tanítóság gondnélküli meg-
élhetése biztosíttatik és ennek következtében a tanítóság minden erejét
és idejét a népnevelésnek szentelhesse. Ezért szüksgesnek tal tja, hogy a
tanítóság minél általánosabban tömörüljön országszerte és a lakosságot
minél inkább annak felismerésére kell vezetnünk, hogy akik a tanítóságot
az anyagi gondokkal, a megélhetésért való küzdelemben évek ig meghagy-
ják és a mai rendkivüli drágaságban sem segítenek kétségbeejtő helyze-
tén, azok magának a népnek is ellenségei, mert a népnevelés emelkedését
sem akarják valójában. Egyben melegen üdvözli Koritsánszky Otto jelen-
levő fővárosi hirlapirot és lapszerkesxtőt és kéri, hatna oda, a maga.
körében, hogy a sajtö is minél hathatósabban támogassa a tanítóságot a
megélhetés ezen jogos és méltányos küzdelmében.

A rendes közgyülést megelőzőleg az egylet mint ar, Eötvösalap helyi
bizottsága tart ülést, melyen a folyó évi központi gyülésről teljeszt elő
örvendetes jelentést az elnök megemlítvén, hogy elnökké nagy lelkesedés-
sel dr. Bárczy Ist",án fővárosi polgármester választatott. Továbbá, hogy
az egylelünk részéről ajánlottak mind megkapták a kért segélyt.

A rendes kör.gyülésen a helybeli tagtársak : Kirnbauer Mihály orgo-
nán előadott egy praeludiumot Kerntöl, - Aikelin Lajos pedig: Részletek
a Fehérasszouyból, Szegény honvéd és Báthory nászdal c. darabot adta
elő és a gyülés az élvezettel hallgatott előadásért elismer;' köszönetét
fejezte ki az előadóknak.

Ezután az elnök terjesztette elő elnöki jelentését, melyben előadta,
hogy részt vett az egyházmegyei gyülésen, továbbá a ker. tanítóegyesület
és a tanítóegyesületek orsz. szövetsézének évi közgyülésein és tájékoz-
tatta az egylet tagjait az ott előfordult és tárgyalt tontosabb ügyekról.

Ezzel kapcsolatban Mendöl Ede alelnök előadta, hogy a sárszent-
lőrinoi ev. gyülekezet kérelmet terjesztett fel az egyházmegyei közgyülés-
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hez, hogy tegyen aziran: feit-rjesztésr az eg'yMzkerület, illetve az tJgye-
tenres egyhé1zhoz, hogy 3Z ágo hitv. ev. kántortanítók kantori járandó-
ságaik után, amennvibeu ez az orsz. tanítói nYlIgdítintézeti igényükbe
bele nem számíttatik, - a zsinati törvények. az egyetemi's nyllgdíjintpzt'li
és a tanítók szolgulari szabályzata ide vonatkozó rendelkezésének éll'l-
beléptetésével az 1897. évtől kezdődőeg az egyetenes a)'ugdíjintéli'tn,;1
nyerjenek megfelelő lJyugdíj igényt.

A gyűlé" elismerő köszönet ének :ldu1t lelkes kifejezést ::1 felett, ho!!.\'

a sarszentlörinci gyülekezet nagyon helyesen belátfa :d, hogy it ta nítók
megélhetésének és boldogul hatásának iig-ye tulajdonképen' az eg:yes I!'.yiil,·.
kezeteknek ügye és minden előbbrehaladás e térell a gyülekezeteknek PS
a népnevelésnek is javára válik; nagyun kivanatos volna. hogy a gyülf~
kezeleink minél általánosabban karolják fel li taliÍtóság: Ü~V0t, tegyetll'k
meg a maguk érdekében minden lehetőt a tanítók anyagi helyzetének
korszerű és méltányos rendezése tárgjában. Ahol pi'clig erre a lllaguk
erejéből nem képesek. forduljanak kérelméikket a felsőbb hatásághoz.
IIIint. ezt ily dicséretre méltóan meglelte Sárszentlőrinc. Az együttes v.il l-
vetett törekvésnek pedig IIIegI esz bizonyára a kivant sikere.

Knabel Vilmos tagtárs aziránt terjesztett be indítványt: egyesüle-
tünk jegyzőkönyv! köszönetétfejezze ki Mádi kov-ios János orsz, képviselö
urnak azon nagyhatasri és nagyszerű beszédéért. melyet a képviselő ház-
ban a kőltségvetés tárgyalása alkalmával a tanítók érdekében mondott.-
A gyülés általános helyesléssei fogadta az indítványt,

Ezután felolvastatott Rein János karmesternek ezen tisztéről való
lemondása, mi hosszabb vita után elfogadtatván, karmesterre ezyhangúlug
Búsz Henrik felső-nanai és masodkarmesterré Aikélin Lajos udvari-í tag-
társa k választattak meg.

Tárgyaltatott a mecsekvidéki testvéregyesületnek az egy házmeg:- ei
három tanító egyesület 8gyesítése tárgyában· küldött átirata és az ennek
iuikéuti keresztülvitele felett tanácskozó közös bizottságba a mi egyletünk
részéről az elnökséget es a főjp/;O'zőt küldi ki a közg·)'ülés.

Végül felolvasásra került Haiszer H. etnöknek : "A g}ülekezeti ének-
karokról és az ev. kantortanítói javadalmakról és stólákrót « értek ezé-e.
melyben élesen rámutat kantori javadalmaink és stólaink kürül tapasztal.
ható sérelmes és szégyenletes viszássagokra javaslatot terjeszt .elő ezek
mikénti megszüutetésére.

A gyülés felkéri munkahozót dolgozatának az !> Evang. Népiskuíá«
ban való közlésére, a javaslat felett pedig tavaszi gyülésében fog'
határozmi.

Ezzel a gyűlés nehány csekélyebb folyó ü~y elintézésével véget ért.

Sióvidéki.
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I rod a lom.
"Karácsonyfa alatt" címen múlt évben család és iskola használa-

tára kiadott vers- és párbeszédp-yüjtemény első kiadása majdnem tel-
jesen elfogyott. Az 1912. év folyamán sajtó alá kerül a második
kiadás, me lybe kottás (t>s:{y,két és három hangra) karácsonyi énekeket,
újabb ver se k et és párbeszédeket, népies bethlehemes játékokat, rövid
alkalmi beszédeket, valamint egy útmutatást iskolai karácsonyfa ünne-
pélyek rendezéséhez veszünk fel. A kottákat kérjük W í k ker t Lajos
igazgató.tanító, a verseket stb-t K n á bel Vii mos tanító címére

Bonyhád ra (Tolna m.) küldeni.

Faragó bácsi mozija. Far a góG é z a, a kitün ö festőrnűvé sz belé-
pett ~ebők Zsigmond és Benledek Elek kApesgyermeklapja, a
J ó Pa j tás szer kes atöség ébe, mint müvészeti tömun kavárs. Ebben a
minőségében nemcsak irányltani fogja rnűvész i tekintetben ezt a kedves
és népszerü g yer me k la pot, hanem egy üj, mulattató kép-sorozatot is
kezd benne Faragó bácsi mozija cimmel; amelyben a hét ese.
ményeif fogja humoros rajzokban, a gyermekek felfog ásához és lelki
világához mért en il lu sz tr álni.

V egyes e k.
Előfizetői nkhez. Mindazokat, kik a novemberi számhoz mellékelt pósta-

utatvanvon fettüntetett tartozásaikat még ki nem egyenIItettek tisztelettel
feihivjuk hatralékaik mielőb. i bekűldésére, hagy nyomdai tartozásainkat mi
ls türlesztheasük. A kiadó,

Olvasóinkhoz. Folyóiratunk utolsó számát a beküldött sok egyesü-
leti tudósítás a rendesnél nagyobbra növelte. M.i a leg nag yo bb kész-
séggel toldottuk meg la punk rendes ívsz árnár, mint az utóbbi időben
már többször is tettük, csakhogy olvasóink, az ev. tanftóság, érdekeit
minél intenzívebben szogá1hassuk.· Ugyanezen célból igyekszünk a
jövő évtől kezdve az Ev enz , Népiskolát két hetes folyóirattá átalakí-
tani. Ehhez azonban nem e lég ség es a mi il!yekezetűnk, olvasóink,
munkatársaink s e löfixet öink nagyobb mértékü támogatása tes i azt
csak leherövé. - Kutőnő sen ís kérnem kell e helyen az egyesületi
elnökség-eket, hogy agy ü lés itu d ó 8 i tás ok nak a g-yülés után
nehány napon belül való hek űldé-sér öl in té.rk edjene k. De [e lk ér e m
lapunk m ind e n o lv a sójá t is, ho\;!y a k or űk ben fetrnerütö, egyházi és
iskolai életünkre vonatkozó, köz é r d ek Ü ese m ény e k r öljókor
tudósítsá k a sxer k esz töség e t, A s~erkeszt6.
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Képünkh~z. Jelen számunkhoz mellékelt kép Jézust és az ernrnausi
tanftványokat ábrázolja Ker n st o ck Kár oly k ivá ló művészünk tö l, ki.
20 évi munkásságának produ k t uma ibó l e~ész müvészi fejlődését fel.
tüntető kiállítást rendezett a "Nemzeti Sz~lon"-ban, A Röttig féle
cég szfvességéből a "Kultura • cimü irodalmi; és művészet i folyóirat
képmellékleteiből időnként mi is szolgálunk mel l ék let tel olvasóinknak.

Újabban jelentkezett országos egyesületi tagok: 214. Kiss Sándor
.Beled, 215. Csizmadia Ferenc Beled, 216.'Kis Gyula Edve 217. Dömötör
Péter Vásá rosfa lu, 218. Szij Lajos Farád, 219. Hajas Gyula F a rá d, 220.
Varju Márton Jobaháza, 221. Varga Dezső SliL<;árkány. 222. Glatz Lajos
R:lba~zentandrás 223. Schrantz József Sobor, 224. Czirák Gyögy

, Potyond, 225. Kiss Lajos Ma gvar k eresatur, :L6 Takáts József Miháty i,
227. Bakody Imre Kisfaud, 228. Horváth Ján~s Vad osfa, 229. Nérnet h
István Gyóró, 230. Farkas 'György Z-iebeháza,23t. Hajas Ka lmán Bük,
232. KisfalUdy Károly Bük, 233. Nc\\;!y .Kálmán Nal!y~er~sd.234. Maj<,>r
Sámue: Fe lsösz a kon y, 235 Hajas Gyuld Nemeskér, - mind Sopronmeg-yé·'
böl, 236, Gr asz el Hedvig Lieb linsr Terries meg ye, -- Kérem tagtársafmat,
hogy az UIJl/2·ik egyesületi évre szóló tagdijat 2 koronát, saivesked-
jenek -k ivét el esan, az én cirnernr e (Alexy Lajos, Czegléd) beküldeni,
mert újabb intézkedésig én vállalkoztan: ezeknek beszedésér e multkori
vá laszt má nyi gyülésünkőn. Ne kelljim mindenkit külőn-kűtőn is erre
falk érriem, Alexy Lajos.

';'.c' .' , .•..• ~•.• '•.• &••••• a.&.•.•.•.•.• a•.•.• o•..•.•.• "•.•.•.•.•. !.
• •- -• •* Röttig Gusztáv és Fia *

% ~ kő-, fény- és könyvnyomdája ~ ;
~ -•. so o ·• Várkerület 72. PR N Távbeszélő I9. -
~ •.- .· -

,~ -• • Al'anlja magát mindennemü • -% • • +
•• • kő- PS könyvnyorndai, to- • ••• • • •i · vábbá kön~rvkötpszeti munka • ;· . . -,% • ~~ kiviteJére. ~~ • ++ ' -;, %
%..•.•.•.• !'•••••••••••• 0•••• ,••••••..•••••••••••••••• e(,.,e,~,=•. p
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Felhivás
Magyarország összes tanítóegyesületeihez és tanítóihoz.

Az idők mostohasáza, a különböző súlyos társadaltui és közgazdasá.gi
körülmény-k, napról-napra elviselbetetlenebl.é teszik a magyar tauítőság
amúg-y is küzdelrnes és gondterhes élp,tét. Keserves panaszok feljajdulásáiől,
kétségbeesett lelkek sóhajaitól s a mir.den tetterőt len)ügöí..ö sikertelenség,
eredménytelen-ég bevallásától hangcsak az egész orságban a tanítói közgyü-
lesek termei.

Ar, anyagi nyomorusag megszüntotéseért pvtizedek óta folytatott harcok,
agitálá,.;ok nem vezettek máig sem kielégüő sikerre.

,NemfogJott meg a nyomorgó, küzködö tanítók száma, hanem inkább
megsza porodott. Ennek tutsjdoníthatjuk a sok atiratot is, melyet il hazai
ttlllÍtóflgyesült>tek a Tanítók Orszaaos Szövet-égéhez iutézrek, kérvén a
fizetés rendezés kérdéseben Pgy országos tanítói g)'ülés f'gyhehivHsát.

Az Országos Szöv"tség- nem térhetett ki ezeu óh -jok elöl, s f. hö
16-~n tartott eJuökségi ülésen elhatározta az o r s e ag o s t a n í t ói g y ü l é s
egy behi vá-át.

A tanítók országos gyü'ése f. évi december hó B-án (ünnep)
dé'után 3 órai or lesz Budapesten a régi kegviselőházi ülésteremben
(VII!., Föherceg Sándor-utca)

Erre a gyillé~re hazánk nunden taní óját, iskola jellegre való tekintet
nélkül 1I1.f'~híVIU\(.

Tárgy: az ország tanítóina k fizllt"\sl'endp7ése.
Előadő : Dohó Sandor rel. íg"z~. t" Író Hajdubö-zörmény.
Ezen országos tanítér ~) űl-s rendezés-hén való ré-ztvevésre fölkértük :

az » Állami tauüók OI·SZ. egYflsilletér, «a > R"fol'lIlcítll" tauftók orss pgye-
sületét,« az »ÁIf.. ev. bitv, tauitnk orsz. egyesületet.« az -Izr. taníök

.' orsz. ezyesülerét,« továbbá a köúppollt körül lItükiidö »Bud;,pesti, hiv.
'l'aunótesrületet« valamint a »Pest lIlPg-yei tallÍ'ók pg-yt'silletpt.«

Minden tovabbi közlésüuket »z Ol'l'zcígos /!.) ülés t-kiutetében, a Szövet-
sé~nek »TaIlÍtÓ« cirnü hivatalos lapjaban tesszük közzé, de a napilapokat
is fel fOl!iu k kérni azok szlves k özlé-ére.

Budapesren. 19 il. uovember Jiő 22.
Kartársi tisztelettel:

Moussono G za
a Tanító Szövetség elnöke.

Sim n lajos'
a Tanító Szövetség lőtitkára.

Én is kérem igen tisztelt Szerkesztéíin ket ezen közérdekii' felh ivás saives közléeére, de
kiilönösen é, sürgősen kérem esperességt tauitótestületeinket (igen tisztelt. Elnöktársaimar. hogy
Iegalább egy tagg ,1 k=pviselressék ez-n fontos, a t'lllItóslig életkérdését tárgyaló országos
gyülésen. Hozzám intézett levetében országos köv-tseuünk busgó ulnöke mél. án és indokoltan
hangozratja: "A tanító-ág u e csak s i r á s o k a t h a l l a s s o n, ha rem mutass i meg, bog-y

. tud ten n ips cse 1eke d ni i s, h a asz ii k s é go é s s aj á tél' d eke i súg y kiv á nj a. "
Kérem értesit-enek engemet is egy levelezőlapon a jelentkezők.

Ozegléden, 1911. november 27.
. Alexv T_ajoB

az Agh. ev. Tanárok és Tanítók
orsz. egyes. elemi isk. szakoszt. elnöke
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