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A dunántúli ágo hitv. evang. tanítók kerületi egyesületének alapszabály-tervezete.
1. Az

egyes

li 1etc

z íme

é spe

c s é t j é.

1. §. A dunántúli ágo hitv. evang. tanító-értekezletek
egy kerületi egyesületré alakulnak, melynek czíme: »A dunántúli ágo hitv. evang. tanítók 'kerületi egyesülete «, pecsétjén hasonló
köriratot használ, az alakulás idejét jelző
évszámmal.
II. A zeg

yes

üle t c z élj a.

2. §. a) Az általános

paedagogiai
műveltség terjesztése.
b) A dunátúli ágo hitv. evang. egyházkerületi
és az országos közoktatásügy fontosabb kérdései nek megvitatása.
c) Tagjai között a nevelés, valamint a tanítás terén alkalmazandó
helyes
eljárás megállapítása.
d] A kerületi evang. tanítók közös ügyeinek
és az ágo hitv. evang. tanügy érdekeinek
képviselése
és lehető támogatása.
e) Tagjainak
erkölcsi támogatása.
f) Az ágo hitv. evang. tanítók és tanügybar.itok közötti barátságos viszony
létesítése és annak szilárdítása.
3. §. Az egyesület
müködésének
a dunántúlí ágo hi tv. evang. egyház~
kerületi közgyülés
jóváhagyó
határozatai
szabnak irányt, tekintettel
lesz azonban a szaksajtóban
nyilatkozó közvéleményre
is.

m.
4. §. E czélok elérésére:
a) Hivatalos szakközlönyt

_
tart

Esz

k

ö

z ö k,

fenn.

b) A 18. §. meghatározása
szerint bizonyos időközökben
közgyülést
tart,
ott tanácskozik
és határoz, az eredményt
a hiv. szakközlönyben
közli.
c) Az értekezletek,
vagy hatóságok
által hozzáintézett
szakkérdésekre
véleményesen
válaszol.
d) Tagjaitól
évdijat szed.
e) Az országos magyar tanítógyülésre
képviselőket
küld.

IV. Az

egyes

üle t tag ja i.

5. §. Az egyesiilet .áll: rendes, tiszteletbeli,

alapító

és pártoló

tagokból.
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6. §. Rendes tagok hivatalból:
a ker. nép iskolai bizottság es az egyház.
megyei tanító-értekezletek
elnökei, valamint az egyházkerület
fenhatósága
alatt
múködő
lelkésztanítók,
képezdei
tanárok,
tanítók,
tanítónők
és kisde dóvók.
7. §_ Tiszteletbeli
tag-okká a központi választmány
által ajánlott egyének
választhatók
a közgyülés által.
8. §. Alapítótagok
azok, kik az egyesület
részére ötven frt alapitványt
tesznek, vagy ennek évi 6%-os kamatját fizetile
9. §. Pártoló tagok azok, kik az eg-yesület czéljaira évenkint
legalább
is eg-y Irttal járulnak.
V. A tag

okj

o g a i.

10. §. Az egyesület minden tagjának jogában áll:
a) A közgyülésen
inditványozni
és vitatkozni.
b) Szavazati joggal azonban csak a rendes tagok birnak.
c) Az egyesület által kozzé tett nyomtatványokat
megkapja minden tag,
dc annak hivatalos közlönyét
előfizetés
nélkül csak az egyesület
rendes és
alapitó tagjai.
ll. §. Az egyesület
rendes tagjai valasztőle
és választhatók.
VI. A tag

ok k

ö

t ele

s ség- e i.

12. §.

A rendes tagok kötelesek
évi 2 frt tagsági dijat az egyesület
félévenkint
előre befizetni.
13. §. A pártoló tagok is kötelesek ugyanezt tenni, kötelezettségük
legalább is 4 évre terjed és folytatólag
megújul, mig az i11fto tag az egyesületbőrvaló
kilépését egy hónappal a lejárat előtt az elnökségnél
irásban be nem
jelenti.
14. §. Ha valamely tag, ezen kötelezettségét
egy évnél hosszabb időn
át elrnulasztaná,
az egyesületnek
jogában áll követelését
birói úton is behajtani.
pénztárába

VII. A zeg

yes

üle t vag

y o n a.

15_ ,5. Az egyesület

pénzkészlete
takarékpénztárilag
kezeltetik.
osztatlan.
Az egyesület
feloszlása
esetén a kimutatott
a dunántúli ágo hitv. evang. egyházkerület
felügyelete alá jut, és annak
tanügyi czélokra fordíttatnak.

16. §. Vagyona
vagyon
kamatai

VIlI.

A zeg

yes

üle ti ügyek

ve zet é s e.

17. §.
kezponti

Az egyesület összes ügyeit vezetik:
a közgyülés,
és igazgató-választmány
és a taníto-értekezletek.
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a) A köz
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a tisztikar,
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18. §_ Közgyülés
minden három évben egyszer tartatik
és pedig az
egyesületi közgyülés
által előre meghatározott
helyen és időben. Közgyülésre
az egyesület minden tagja a hivatalos közlönyben
me-ghivatik, ugyanitt a napirend is közzé tétetile
19. §_ A tagok napidíjakra
és utiköltségekre
az egyesület
pénztárából
igényt nem tarthatnak.
20. §. A közgyülés hatásköre:
a) Megválasztja
a tisztikart
és a központi választmányt.

isi
b) A választmányhoz

beadott

munkálatok

eredményét

meghallgatja

és

vita tárgyává teszi.
c) A központi
választmány
által tett intézkedéseket
megerősiti
s az
ajánlott tiszteletbeli tagokat megválasztja.
d] A költségvetés
felett határoz.
e) Szükség esetén az alapszabályokat
módosítja,
f) Véglegesen
intézkedik az egyházmegyei
értekezletek
által tett iriditványok felett.
21. §. A közgyülés
határozatképessége
nem függ a megjelenő
tagok
számától.
22. §. A közgyülésen
történhetik felszólamlás, az
magyar.

az egyesület
egyes
li let

területén
használt bármely
nyelven
hivat
a 10 s nye 1 v e a z o n ban a

b) Tisztikar.
23. §. Az egyesület
tisztikara : egy egyházi
titkár, két jegyző, egy_ pénztáros
és egy számvevő.
1. Az

e ln

ö

k

ö

és egy

világi -elnök,

egy

k,

24. §. Az elnökök vezetik az összes üléseket,
alaírjak a fontosabb ügyiratokat, őrzik az egyesület
pecsétjét,
képviselik
az egyesületet
hatóságok,
testületek és egyesek
irányában,
összehivják
a közgyülést,
valamint
a központi és igazgató-választmányt.
2. A ti tká

r.

§.

25.
A titkár veszi át s kezeli az egyesület
minden ügy iratait, szerkeszti a felterjesztéseket,
nyilváuos nyilatkozatokat,
előkészíti a gyülés tárgyait,
Az egyesület hivatalos
közlönyében
közzé teszi a szükséges
közleményeket,
számban tartja a tagok illetékességét,
feladata a bizottság köriratait szétküld eni
valamint az egyházmegyei
tanító-értekezleteket
és azok működését
nyilván
tartani.
3. A jeg
26. §. A jegyzők
kivonatokat és a titkár

y z Ö Ic

felváltva vezetik a jegyzőkönyveket,
rendelkezésére
bocsátják.
4. A p é n z t áro

készítik

a hiteles

s.

27. §. A pénztáros
a tagsági díjakat, vagy bármily más uton az egyesület czéljaira gyült összegeket
rendes könyvvezetés
mellett kezeli. A pénztár
állásáról ':l központi választmánynak
szóbeli jelentést tesz. Január hóban pedig
a hiv. szakközlönyben
az ellenőr által is aláirt nyilvános kimutatást
tesz közzé,
melyben
vagyoni állapot és a folyó kiadások elkülönítve tüntetendők
ki. A
választmányapénztárt
bármikor megvizsgálhatja.
Egyesületi
közgyülés
előtt
azonban mindenkor részletes vizsgálatot
tartozik elrendelni. A pénztáros rendkivüli kiadásokat
csak az elnökség utalványozására
. tehet.
28. §. 50 frtnál több készpénz
a pénztárosnál
nem lehet;
a többletet
a számvevővel
egyetértőleg
azonnal takarékpénztárba
helyezi.
29. §. A titkár, jegyzők és a pénztáros tiszteletdijban
is részesíthetők.

a
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5. A sza , m vev o.
30. §. A számvevő segédkezik a pénztár
kezelésénél,
ellenőrzi
táros működését,
ellenjegyzi a bevételekról
és kiadásokról
szóló
joga van bármikor
a pénztár
állásáról
meggyőződést
szerezru,
a
pénztáros felelősségében
osztozik.
c) A k

ö

z pon

tiv

á 1 asz t mán

a

y.

31. §. A központi választmány
tagjai:
a) Az egyesület tisztikara.
b) A rendes tagok közül titkos szavazattal
választott husz tag.
32. §. A központi
választmány
az egyesületi
közgyülés
előtt legalább
is hat héttel gyülést tart, . melyben a jelenlevők
szótöbbséggel
határoznak;
hatásköréhez
tartozik:
a) Közgyülések
alkalmával, ha lehetséges
tanszerkiállítást
rendezni.
b) Az egyházmegyei
tanítóértekezletek
által készített
munkálatok
eredményét összesíti és megbizottja
által a közgyülés elé terjeszti.
c) Czélszerünek
látszé tanügyi intézkedések életbe lépteteseért
az illetékes
hatóság előtt kérvényez.
d) Fontosabb
kérdésekben,
ha abenyujtott
javaslathoz
a többség
nem
járul a ker. tanító-értekézletek
véleménye kikérendő.
e) A tiszteletbeli tagok fölvételére nézve határoz.
\ f) Az egyesület vagyona fölött őrködik és a számadásokat
felülvizsgálja.
g) Rendkivüli időben is ülésezhet a választmány,
ha azt az elnökség vagy
az igazgató-választmány
jónak látja,
vagy 12 választmanyi
tag kivánja, ez
esetben a meghivók a tárgysorozattal
együtt 8 nappal előre minden választmrinyi tagnak elkülderidők.
h) A választmány
minden egyesületi közgyülés
alkalmából
legalább egy
tanulságos
és népszerű
tudományos
előadás tartásáról
gondoskodik.
33. §. Az egyesületi közgyülésne k külső rendezését
a választmány
saját
kebeléből
kiküldött tagok részvéte mellett müködő,
de kulönben
teljesen önálló rendező bizottságra
is bizhatja. mely a rendezés költségeire
adományokat
gyüjthct, de számadásait
a választmány
felülvizsgálata
alá tartozik bocsátani,
a maradványt
pedig a pénztárba
átadni köte les.
34. §. A kerületi egyesi.ilet közgyülését
minden 3-ik évben csak a kőzponti választmány
hivhatja össze, azonban annak tárgysorozatát
az egyházmegyei értekezletek
véleményének
meghallgatása
után állapithatja
meg.
Oly
tárgy, melynek napirendre
tüzését az értekezletek
%-e nem óhajtja az egyesületi közgyülés
tárgysorozatába
fel nem vehető.
.
35. §. A központi választmány
tagjainak működése
megszünik 'halálozás,
lemondás, vagy az által, ha az illető három választmanyi
ülésről igazolatlanul
el III a rad.
36. §. Kötelesség
mulasztás
miatt kitörölt
választmányi
tagok neve a
vá lasztmány jelentésében
közzé teendő.
37. §. A központi választmány
tagjai a nekik kijeleIt előterjesztvényeket
elintézni tartoznak.
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d) Az
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38. §. Az igazgató-választmány
tagjai: a tisztikar és CI központi választmány által titkos szavazattal
kijelölt három tag.
39. §. Ülést tart, valahányszor
ezt az elnökség szükségesnek
tartja.
40 §. Különösen
hatáskörehez
tartozik:
a) A köz- és választmányi
gyülés határozatait
végrehajtani.
b] Hirtelen felmerült esetekben,
az általa közérdekünek
ismert ügyet az
egyházmegyei
tanító-értekezletek
tudomására
juttatja,
felhivja ezeket,
hogy
bizonyos kérdésekben
nyilatkozzanak.
c) A napi sajtóban a kezponti választmány által megállapított
értelemben
a választmány
nevében közölhet nyilatkozatokat,
vagy czáfolatokat.
d) Üdvözlö küldöttséget
szervezhet személyes
változás oknál, vagy jubiláris alkalommal,
emlékiratokat
és felterjesztéseket
szerkeszt.
e) Rendkivüli
esetben felelösség mellett az egyesületi pénztárból '50 frtig
utalványoz.
f) Megállapítja
az irodai költségeket.
g) Összehivja a közpouti
választmányt.
h) Fontosabb
ügyekben jelentést tesz a központi választmánynak.
i) Gondoskodik
arról, hogy az egyesület
az országos
magyar
tanítógyülésen
időről-időre
képviselve legyen.
41. Az igazgató-, valamint
pénztárból fuvardijt hu znak.
e) Az

a központi

egyházmegyei

42. §. Az egyházmegyei
szabályrendeletileg
szerveztetvén,
hatásköréhez
tartozik:

választmány

tagjai

az egyesületi

tanító-értekezletek.
tanító-értekezletek
az abban foglaltak

az egyházhatóság
fenntartása
mellett

által
még

a) Az egyesületi
közgyülés által kitüzött tételeket kidolgozni, megvitatni,
eredményét
jegyzökönyv-alakban
a központi
választmányhoz
.küldeni.
b] Pénztárosa
az egyesületi
tagsági
dijakat beszcdi és a kerületi pénztároshoz küldi.

ennek

IX. Az

egyes

üle t fel o s ZI ása

43. §. Az egyesület -feloszlását
egye
czélra összehivott
oly közgyülés
határozhat ja el, melyen a jelenlevők
%-a a feloszlatáshoz
járul.
44. § Az esetben, ha az egyesület az alapszabályokban
meghatározott
czélt és eljárást meg nem tartja, vagy azoknak hatáskörén
túl lép: a dunántúli ágo hitv. evang.' egyházkérületi
közgyülésnek,
vagy am.
kir. Belügyminiszternek jogában áll az egyesületet
meginteni, sőt annak működését.
fel is
függeszteni.
Kelt 1892. ápril 6-án, Uj-Malomsokon
tartott bizottsági ülésból.

id. Varga János
bizottsági

elnök, a gy őrm.
alelnöke.

tanÍtóért.

Sza.bó György
ez alkalomra

felkért

jegyző.
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Comenius.*)
Ma épen háromszáz
éve, hogy született
Comenius, ki mint ember és
paedagogus
egyaránt
megérdemli,
hogy aszó legnemesebb
értelmében kozrnopolitának neveztessék.
Comenius, mint a cseh testvérek
felekezetének
tagja, azon férfiú .volt,
kiről Balbin a tudós jezsuita azt mondá:
-Rendkivííl
sokat irt és adott ki, de
semmit sem a -kath. hit ellen; azért ha iratait olvasom,
úgy tetszik nekem,
mintha azokat úgy szerkesztette
volna, hogy egyik vallásnak sem adott elsőséget a másik fölött, egyiket sem kárhoztatta
a másik miatt.«
- Comenius valódi neve Kornenszky.
Atyja K. Márton nevét Komna (Kornne]
nevü helység
után nyerte, midőn innen a nem messze fekvő Ungarisch-Brod
neVLI városba
költözött.
És ez· a város, hol atyja l602-ben
meghalt,
volt
Comenius Ámos János. szülőhelye,
nem pedig Komna, mint azt sokáig téves en
hitték. Érdekes, hogy Ung.-Brodot
r. Endre magyar király l049-ben alapította
s fallal és árokkal vetette körül.
De figyelemre
méltó azon körülmény,
hogy
C. némelykor
Huno-Brodensis
nevet is szokott
fölvenni.
A l8-dik században
fölmerült
nézetet
pedig,
melyszerint
C Nivnic nevu városkában
született
volna, még eddig bebizonyítani
nem sikerült.
C. már tíz éves korában jutott árvaságra,
s nevelése
oly gondnokokra
lett bízva, kik gyámfiokkal
édes keveset törődtek.
így csak 16 éves korában
került a latin iskolába s valószínű, hogy már egy megkezdett
gyakorlati pályát
odahagyott,
csakhogy szive vágyát kielégíthesse.
Midőn pedig- Herbornban
és
Heidelbergben
tanulmányait
elvégezte s nagyobb utazást is tett volna, a preraui
iskolának lőn rektora,
melyet annyira javított,
hogy az keze alatt úgyszólván
reálgimnáziurnmá
fejlődött,
mi az akkori időhöz képest bizony nevezetes tanügyi jelenség volt. 1616-16l8-ig
lelkészi hivatásának
élt, a midőn őt' a fulneki
cseh testvérek
egyházuk
és iskolájuk
vezetésevel
megtisztelték.
Itt C. három
évet töltött;
de 80 évre terjedő életében
ezek voltak első és utolsó boldog
napjai. Itt tanügyi tapasztalatait
összegyűjtötte
és az ifjúság számára könyveket
kezdett tervezni;
ezek -mellett gyermekeit
gondosan
nevelte, gazdaságát
okszerűen kezelte, nemkülönben
méhéiben is kedvet találva, ezekhez, gyűjtő és
teremtő erejénél fogva, igen hasonlított.
Midőn a spanyolok l62l-ben
Fulneket
elfoglalták,- C. nemcsak vagyonát, hanem könyvtárát
és irományait is elvesztette;
de ezen szerencsétlenségében
Zierotin Károly előkelő. földesúrnál
talált menedéket, Innen fájdalomtól
földúlt elmével Braodeisbe
volt kénytelen
menekülni,
hol ezen érzelmei hatása alatt megirta • Világ labyrinthusaczímú művét, mely
l805-ben
Pozsonyban
is megjelent
és a mely a cseh irodalomnak
egyik díszét
képezi.
Brandeis közelében emelkedik
1865. óta szép emlékszobra,me1y
a nem
messze elhaladó gőzősről
látható.
l627-ben
kénytelen
volt hazáját odahagyni
s több hivévei Csehország
és Szilézia határán
könyhullatások
közt földre
borúlt, Istent arra kérve, áldja meg hazájokat.
*) Fölolvastatott
Coruenius

szuletésének

a pozsonymegyei
háromszázadik

tanítótestület

évfordulója

csallóköz-somorjai

alkalmából.

rendezett

fiökja

ünnepélyén,

tavaszi
1892.

gyülésén,
marcz. 28.
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c

így
vagyonát, családját és hazáját vesztve, több hitsorsosaval Lengyelország Lissza nevű városában telepedett
le. Ez a város még 1500. körül falu
volt, de már 1534-ben várossá lett, mivel ott oly sok magyar, cseh és német
tartózkodott,
hogy már az időben,
vallomása
szerint, 20 utczával, hires
gimnázium mal s eg-yéb nevezetességekkel
bírt. Itt főképen a gimnáiiullli
ifjúság
oktatásának szentelé magát s miután ez iskolának
több éven át tanítója volt,
rektora is lőn, A lisszai iskolatörvények
C. műve ; ezt is csak abból tudjuk,
mivel azok a sárospataki
tanugyi rendtartással
egészen megegyeznek.
Lisszaban
több rnűvet
irt és adott ki. Először
megemlítjük
-Didaktika
Magnacztmű
művét, melyet 1631-ben
.cseh nyelven fejezett be és 1653-ban Sárospatakon
latin nyelven
dolgozott át; későbben pedig Amsterdamban
(1657.) átnézetes
rendszerbe hozta s ki is adta. E műről még megjegyezzük,
hogy cseh szövegét,
melyet maga C. javító és bővít
jegyzetekkel
látott el, a breszlaui egyetem
egyik professzora találta meg 1841-ben;
de akkor annak kiadását
az osztrák
cenzura csak azért tiltotta
meg, mivel C. cseh száműzött
volt s így egész
terjedelmében
csak 1849-btn jelenhetett
meg. Ezen kivül Anyaiskola
iriformatoriuma és a még ~lleg nem talált, cseh nyelven írt, Hatosztályú
népiskola
czímű múvei is napvilágot
láttak.

oc.

ő

A 16-ik század második felében és a 17-ik század elején Csehország
az
iskolák emeléseért
többet tett, rnint más ország. Nagyon érdekes és megszivlelendő azon körülmény,
hogy az ország a viharokdúlta
időben sokat áldozott
az iskolákra.
A községek
a szép iskolaépületekben
büszkeségöket
mutatták s
alig halt el egy-egy polgár, ki az iskoláknak nem hagyott volna. Ez örvendetes
jelenség mellett még közzé tétetett, hogy az Anyaiskola informatoriuma
minden
háznál olvastassék.
Fontos az is, hogy mindenki kötelezve volt a hatosztályú
népiskolát látogatni;
aki pedig szegénységénél
fogva nem tehetné,
azt vagy
az előljáróság, vagy a polgárok segélyezzék, hogy így senki általános műveltség
nélkül ne maradjon.
Azok pedig, kik magasabb
műveltségre
törekednek.
a
12~dik évtől kezdve a 18-ig taníttassanak,
hogy egyetemre
mehessenek,
hol
kiki hajlama és tehetsége
szerint a legmagasabb
kimüvelésben
részesüljön.
Itt eszembe jutnak az épen mozgalomban
levő középiskolai
reformtőrelevések, melyek ép oly szükségeseknek
mint fontosaknak
mutatkoztak.
Szetény
véleményem szerint jobb lett volna, hogyha ezen reformtörekvések
úgy nyilvánultak volna, hogy először senki középiskolába
nem mehet, ki a népiskola 6
osztályát kellően el nem végezte. Másodszor pedig a középiskolát
6 osztályra
redukáltam volna, s tananyagát
hat évre osztottam volna föl úgy, hogy abból
minden szükségtelent
és mellőzhetőt
kihagy tam volna. És így azt hiszem, hogy
e tárgyban
nyilvánuló
jóakarat
paedagogiai
tapintattal
párosúlva
ez ügynek
szép sikert biztosíthatott
volna. Mert értsük meg jól a következő
szavakat:
Sokat lehet tanítani s keveset
tudni és keveset
tanítani, mégis sokat, tudni.
E mellett még egész iskolaügyünk
rovásán
levő túltetheltetéssel
szemben
jótékony ellenhatást
idézett volna elő.
o

o

Ezt azért
összevág.

voltam

bátor

elmondani,

mivel

épen

C. tanugyi

szellemével
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C. nagy eszméje népét erkölcsileg
ujjáteremteni.
erejét emelni; de hogy
ez sikerüljön,
az iskolák úgy szervezendők,
hogy ezekből
egy erőteljesebb
nemzedék fejlődjék.
E passzusnál kinek ne jutnának eszébe a mi iskoláink is,
melyek még sok tekintetben
testi és lelki nyavalyák
műhelyei.
1629-ben
.A nyelvek
megnyílt kapuiczímü műve jelent meg és oly
közelismerésben
részesűlt, hogy nemcsak az iskolákban nyert alkalmazást, hanem
még arab, török, perzsa és mongol nyelvekre is át lett fordítva. Ezen általános
elismerés behatása alatt keletkezett
kezdők számára a » Nyelvek előcsarnokaés a nagyobb
tanulők
számára a -Nyelvek
palotája. ~ Tanítók
és tudósok
számára »Pansophiac
czímú művet akart irni, az egyetemes
tudomány eucyklopadiáját,
mely didaktikai és tudományos
törekvéseinek
zárkövét
képezze.
A nevelés, azt mondja c., ne legyen egyoldalú,
hanem mindenoldalú.
A nemzeti sajátság,
mely legerősebben
a nemzeti nyelvben nyilvánul, emberi
közczéloknak
szolgáljon. Az anyanyelv a házi és iskolai nevelés alapja.
C. pansophiája
Angolországban
a legtermékenyebb
talajra talált s a
parlament
igen kedvező
töltételek
alatt Angliába hivta. E műve a nemzetek
egymással
való közlekedését
czélozta és pedig a következő
eszközök által
először az egyetemleges
tudomány
és művészet
encyklopadikus
összeállítása
által; másodszor a bölcsészetnek
azon czélja 'által, mely álegmagasabb
eszméig,
az Istenhez
vezet és harmadszor
ama gyakorlati
része által, mely minden
emberi dolgot, az ember és az emberiség
viszonyát rendbe
hozza és a legmagasabb
összhangzatosságig
kifejleszsze.
Ezt pedig a czélszerűen
rendezett
tanügy segítse diadalra. Ez tehát oly ideája volt, mely Corneniust, a humanitas
valódi papját, minden időre nézve halhatatlanná
teszi.
Londonban
támadt
zavarok miatt kénytelen
volt Ang-liát odahagyni,
a nélkül azonban, hogy egy sokat igérő ajánlatot s 1642-ben a francziák
meghivását elfogadta volna. Ekkor Európa
nagy alamizsna osztogatója
Geer Lajos
ki ágyúöntéssel
roppant vagyont szerzett,
C.-nak segedelmét
fölajánlotta,
mit
nagy lelkesedéssel
elfogadott.
Ezen ismeretség
a svédekkel
hozta újból való
érintkezésbe
s miután Oxenstjernaval,
és az upsalai egyetem
kanczellárjával
Skythevel 4 napig értekezett
volna, megigérte
nekik, hogy módszere
alapján
tankönyveket
fog irni. De miután itt csak előitéletekkel
és gyanusításokkal
találkozott,
elhagyta
Svédországot
s egy újabb' meghivást
el nem fogadva,
barátjainak
ellenére Poroszhonban
fekvő Elbingben
telepedett
le.
C. fentebb említett
eszméjére nézve történt
ugyan nagyszabású
kisérlet,
de eredménytelenül;
hacsak eredmény
számításba
nem veszszük azt a sok
kellemetlenséget
és roszakaratot,
melyek ellene nyilvánultak.
1648-ban
a már egész világban
elszórt cseh-rnorva
testvérek
püspöke
lett s ő volt utolsó, ki ezen méltóságot
viselte. Lakóhelyét
ismét .Lisszába
helyezvén
át, szomorúan tapasztalá,
hogy az itteni gimnázium a legnyomorúltabb állapotba jutott;
de most C. ismét mint oly tanító vált ki, ki minden
tekintetben
megállta helyét.
Didaktikai iratainak megjelenése,
leülönösen
azoké, melyek az anyanyelv
tárgyalását
tűztek ki feladatúl.
a közfigyelmet
olyannyira
felköltötték,
hogy
ennek alapján iskolákat kezdtek alapítani.
Az eredmény
már is szépnek igér-
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a svédek -és lengyelek
nyomban megsemisítette.

közt

kitört

a háború

s a gyönyörtl

Winkler Sándor
ev.

(Folyt. köv.)

tanító .

. A tanító mint természetbuvar.
Nemcsak szellemi élvezetet okoz nekünk a természetben való buvárkodás,
hanem er k öle sil e g az életben, a társadalomban
hozza meg a reá fordí tott
idő és vesződség kamatait.
Minket tanítokat, a társadalom még manapság is csak igen alárendelt. hogy
lígymondjam utolsó helyre méltat a tanúlt emberek közt, nem akar minket a jogosan
meg illető helyre méltatni, azt hozván fel okul, . hogy sokan vannak közöttünk
olyanok, kik nem érdemesek oda, a hol tulajdonképen lenniök "kellene. Nem akarja
egész' nyiltan mondani azt, hogy azért nem szerezhetjük meg magunknak azt a
helyet, melyet elfoglalnunk kellene, mert nem vagyunk elég képzettek, nem állunk
azon fokán a társadalmi mű veltségnek, a tudományosságnak,
a melyen állanunk
kellene. Szómoru és sajnos, hogy ezt teszi, hogy igy bánik el velünk; tehát nem
kell-e mindenkinek arra törekednie, hogy minél nagyobb ismeretkörrel,
szellemi
vagyonnal rendelkezzék?
Ha igen, ügy százszorosan nekünk, elitélt néptanftóknak
kell törekednünk erre, már csak azért is, hogy az irányunkban táplált ellenszenvet,
tudományosságunk, . állásunk kicsinységét legyőzhessük s mintegy megmutassuk
annak a balul itélő társadalomnak, hogy ime, mi sem vagyunk azért oly elvetendő
tagjai, mint sokan hinni szeretnék.
De hát hogyan győzhetjük le csak részben is ezen ellenünk fennálló előitéleteket ; hogyan képezhetjük magunkat, hogy köztük megállhassuk, mikor anyagilag
is oly silány helyzetben vagyunk? Egy részben az által, hogy természetbuvárkodunk.
Ha nem adatott meg részünkre az, hogy más tudományágakban
szegénységiink miatt képezhessiik magunkat, ragadjuk meg, s használjuk fel azt emelkedhetésiinkre, a mire, ha anyagilag kőltünk is, de mégis aránylag igen keveset
áldozunk: a természet kutatását.
A nagy természet nyitva áll előttünk, különösen nekünk falusi tanítóknak,.
kiknek szellemi társalgo körei nem igen vannak, ragadjuk meg ezen egy, és igen
szép alkalmat, iparkodjunk tovább és tovább kutatni, tanulmányozni s ha az a
büszke társadalom látni fogja azt, hogy iparkodunk, szerénykörben bár, de mégis,
a szép a nemes után előre törni: fel fog karo Ini bennünket, s a mi erkölcsi győzedelmünk annál nagyobb lesz.
Nem állítom, de feltételesen mondom, hogy kartársaim közt vannak olyanok,
kik üres idejöket oly dolgokra használják' fel, melyek nekik anyagilag talán kárt"
okoznak, szellemileg pedig épen semmiféle hasznot nem nyujtanak. Avagy lehetnek
olyanok, kik összese idejöket édes semmit tevéssel töltik. Ha vannak ilyenek,
kik ilyképpen cselekesznek, azok nem haladnak jó úton, s azok ne várják azt,
hogy a társadalom őket ügy méltassa, mint a törekvő, szorgalmas tanítókat.
Felteszem. hogy egyik másik kartársam a buvárkodás, a kutatás ellen azon
kifogást teszi, hogy nincs ideje. Ezen kifogás el nem fogadható, mert, ha valamit
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czélul tüzünk
magunk elé, ha valami nekünk kedves és tetsző dolgot kell megtennünk, a legsürgősebb dolog közepette is fogunk arra, akár hogyan is időt találni.
Igaz az, hogy kartársaim csaknem mindannyian gazdálkodnak, de a reá nem érést
mégsem fogadom el, mert fel sem teszem, hogya tanító mint míivelt egyén nyáron
át arasson, kapáljon, s még nem tudom miféle, gazdaembernek való dolgokat miveljen. Ezzel egy pár forintot talán megtakarít,
de társadalmilag,
százakkal alaescnyitja le magát.
Örökké egyikünk sem dolgozik, vannak pihenő óráink is, s
nem hiszem, hogy volna olyan kartársam,
ki egyszer másszor ne kivánkoznék a
ligetbe, erdőre, s a rétre egy-egy sétát tenni. Ha már máskor nem tud a tanító
magának alkalmat szerezni, hogy gyüjtögessen, tanulmányozzon,
használja fel erre
a növendékei által hetenkint megtartani szokott kirándulásokat. Ezen alkalom felhasználása még azért is czélszerübb volna, mert így tanulva tanítanánk, s növen
dékeink is látván azt, hogy mily előszeretettel viseltetünk a természet tárgyai
iránt, ők is okulnának a példán s szintén ked vet kapnának a kutatáshoz, s annyira
vihetnők a dolgot, miszerint növendékeink
elegendő anyagot hordanának össze.
De a felnőttek is íogják próbálgatni.
Nálam 'pl. a felnőttek. a gazdák, ha egy
nekik ritkábbnak tetsző rovart növényt vagy követ találnak, nem restellik felszedni,
s nekem elhozni. Sőt arra is vigyáznak, hogy ép állapotban kapjam meg. A
mult nyáron az iskolaszéki gondllok kiment a mezőre, ott talált egy ájtatos
tál tort, mely rovar nálunk a legnagyobb ritkaság; Mit tegyen vele? Fogta a füszedö
lepedőt, kihuzott belőle nehány szál fonalat, egy kis fácskát szurt a földbe, s
ahoz szépen kipányvázta az állatot. Mikor aztán hazajött szép óvatosan hazahozta
A táltor még mai napig is megvan gyüjteményemben.
Sokszor megtörténik.
hogy valami ellen, a mit még nem próbáltunk, nem
gyakoroltunk, ellenszenvet, kedvetlenséget érezünk, s ha azután mégis reá szánjuk
magunkat, oly ked vet kapunk, hogy másodszor, harmadszor, sőt mindig azt óhajtjuk tenni. Igy vagyunk s lehetünk a természetbuvárkodással
is. Azt képzeljük
sok időnkbe kerül, hogy nem fogunk vele czélt érni, hogy nem lesz reánk nézve
semmi haszna. Próbáljuk csak meg, mindig és mindig jobban fogjuk szeretni. De
ha kedvünk nem volna is, hivatalos állásunkból, kifolyó kötelességünk,
annyiban
és annyi ideig is terméazetbuvárnak
lennünk, mig környékünk terményeit
teljesen
és alaposan meg ismertük, s azokat összegyüjtöttük.
Ha ezt meg nem tesszük,
csak felületesek, csak kentárok maradunk.
Ez általánosságban
tartott czikkecske után sem látnám szükségét annak,
hogy a természetbúvárkodásra
részletés utmutatással szolgáljak. De ifjabb kartarsaim, fl. kiket legtöbb reményem lehet e nemes foglalkozásba bele vonni, aligha
nem ör.k-nytelenül kérdezik: hogyan
kell hát a természet
buvárkodást
Jn e g kez den i?
Azért felel-k erre is, csak nagyon röviden, a többit bátran
bízhatom érdeklődésökre.
Nos a) a tanítóképzőben tanultak alapján, ha azokat
ismételgetjük,
s az elméletet a természet tárgyain tett szemlélödés által ellenőrízzi'Jk. E tekintetben a soproni ev. tanítóképző-intézet
már egy lépéssol előbbre
is haladt, a meanyiben az intézeti kert egy részét. bereudezte botanikus kertté, a
mely kertben több nevezetes növény van már meghonositva.
Itt már a fiatal
tanítójelölt
gyakorolhatja
magát a növényismeretek
gyakorlati alkalmazásában.
b) részletesebb munkák olvasása s a természetnek az olvasottakkal párhuzamosan
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való megfigyelése alapján;

c) saját józan eszünk, logikus gondolkozásunk alapján,
mert egyik ismeret támogatja a másikat: d) az elsajátított ismeretek felett való
örömünk ösztönzése alapján, mire azután a többi magától következik.
Óhajtand6 volna, hogy különösen fiatalabb kartársaim sorából az itt vázolt
szép és nemes foglalkozásnak minél több követője találkozzék.
Azért is soraimat azon 'merész, de őszinte kivánsággal zárom, hogy •karoljuk
fel ft terményrajzi tanítást s legyen minden tanító természetbúvár."

Márton József.

A kézügyesség tanítása Svédországban. *)
Midőn 1877 -ben először felkerestem az északi 'Országokat, hogy tudomást
szerezzck magamnak azon irányról. melyet ott kövétnek arra nézve, hogy a kézimunkát meghonosítsák a népiskolákban, akkor Dánországban az ilynemű törekvéseket .házi szorgalomnak" hivták. Ott ugyanis csak azon voltak, hogy a falusi
népnek adjanak olynemű foglalkozást, melylyel télen át sok szabad idejét haszuosan eltölthesse : tehát a házi szorgalmat akarták előmozdítani. A mi hazánkban
is voltak már ily törekvések, csakhogy a fönt emlitett gyakorlatokat egybefoglalták:
a nálunk már előbb is divatozö hason czélú foglalkozásokkal
és minden ilynemű
munkát e névvel: .háziip.ar" ruháztak fel. Azonban nálunk e foglalkoztatásoknak
első sorban nemzetgazdasági
fontosságot tulajdonítottak,
paedagogiai és ethikai
czéljukra pedig kevésbbé fektettek súlyt. Azt hitték, ha létesítenek házi ipari
iskolákat és igy alkalmat nyujtanak az ifjaknak télen át munkára és kenyérkeresetre,
majd egész tömegek fogják látogatni ezen intézeteteket. Eleinte csakugyan sokan
is basználták fel az alkalmat, hanem rövid idő mulva ismét hátat fordítottak ezen
iskoláknak, és pedig azért, mert azt hitték, hogy nehány havi gyakorlat elég arra,
hogy elsajátitsák
azt az ügyességet, melynek segítségé vel könnyü keresethez juthatnak, holott ehhez nagyobb mérvü ügyesség kell, melyet csak az ifjukorban több
évi szorgalmas gyakorlat útján lehet megszerezni. Nem számítottak továbbá arra
bogy még a legegyszerííbb tárgy is, melyet házi-ipari iskolákban készítünk, kell
hogy finom izléssel legyen elkészítve, mert ellenkező esetben a külföldi czikkekkel
nem állja ki a versenyt. Nemcsak itt Sopronban, hanem az ország minden részében
keletkeztek ily háziipar-iskolák, de ezek révén csak arra a meggyőződésre jutottunk,
hogy ezen az úton nem lehet czélt érni.
E tapasztalás egészen megmásította nálunk az illető szakkörök nézeteit; ma
már mindenki tudja, hogy ez ügyben a második lépést az első előtt tettük; mert
azzal még nem érünk el semmit, ha a házi-iparnak egyik vagy másik ágát tanítjuk,
ha nem keltjük fel előbb a népben a kedvet aháziipari
czikkek és egyszersmind
e foglalkozás iránt és ha nem sajátíttatunk
el az ifjusággal bizonyos foku kézügyességet.
Ez okból szándékozik a helybeli háziipar-egylet hasonnevü iskoláját kézügyesitő iskolava átalakítani, hogy könnyebbeu
elérhető czélt tüzzön ki az inté*) Szerző jelentése tanulmány-útjáról,
a kaszinó kistermébeu tartott.

melyet mint előadást 1891. október ll-én Sopronban,
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zetnek. mindenekelőtt bizonyos általános kézügyességet
sajátíttatván
el növendékeive!.· Hogy pedig az e tekintetben
már nagyon előre haladt külföld tapasztalatait mi is érvényesíthessük, mult nyáron egyletünk megbizásáb61 N érnet-, Dánés Svédországba utaztam azon szándékkal, hogy Naüsben, Svédországban egy hatheti kézügyesitő tanfolyam ot végezzek: összesen 62 napot szenteltem az ügy tanulmányezásának.
Svéd- és Németországban,
a hol nagy tért hodítottak
maguknak
a dánok eszrnéi, már a nyolczvanas évek elején észre lehetett venni, hogya háziipar tanításánál a nemzetgazdászati
szempontot háttérbe
szoritják és a fősúlyt a
munka paedagogiai oldalára fektetik
Németországban
a házi szorgalmi gyakorlatokb6l kifejlődött a nevelő kézimunka fiuk számára, Svédországban pedig a tulajdonképeni kézügyességi tanítás; és utazásom czélja az volt, hogy megismerkedjem
közvetlen forrásból azon mőddal, mely szerint külföldön II nevezett gyakorlatokat
tanítják.
Eleinte azon szándékkal akartam elutazni, hogy Német- és Svédhon kézügyesítő intézeteit csak hospitálva fogom meglátogatni,
a mi természetesen reám
nézve sokkal könnyebb és olcsöbb lett volna; később azonban arra a megállapodásra jutottam,
hogy az ügynek sokkal többet használok, ha egy tanfolyamot
tényleg elvégzek, minthogy igy alkalmam van oly intézet beléletét
és éltető
szellemét
megismerni,
a mit csupa hospitálással
nem érhettem volna el; azért
önként ajánlkoztam arra, hogy Naaaben elvégzem a tanfolyamot,
miután tudomásomra jutott, hogy Svédországban nemcsak hogy legjobban ki van fejlődve a kézügyesítő gyakorlatok tanítása, hanem a mi háziipari munkáink tanításához egyszersmind az áll legközelebb, és tényleg tapasztalataim
alapján kijelenthetem, hogy az
ottani tanításm6d
és követett -irány a leghelyesebb. A naasi tanfolyam elvégzésére
annál szivesebben vállalkoztam,
miután nőm is kijelentette,
hogy ő is részt vesz
a tanfolyamban, miután a tanfolyamra val6 beiratkozása okleveles gyermekkertésznő
létére nem járt semmi nehézségekkel. Eleinte ugyan ez a dolog kicsit aggasztott,
azonban annál boldogabb voltam nőm mellett későbben, midőu meggyőződtem
arról, hogy egyedül azt a kedvező eredményt nem értem volna el és hogy nélküle
nem képviselhettem
volna oly előnyösen
édes hazánkat.
N em- épen megvetendő
eredmény többek között az, a mit ott elértünk, hogy 13 nemzet képviselői előtt
megmutattuk,
hogy a magyarok is tudnak szorgalmasan
és kitartóan dolgozni. és
hogy nincs joga senkinek bennünket más nemzetek mögötti elmaradással vádolni;
mindez ösztön volt reám nézve, hogy minden lehetőt elkövessek, az irántunk táplált
előítéletek
eloszlatására;
és erre az eredményre büszkék lehetünk;
és midőn a
tanfolyam végén tanítönk
kijelentette,
hogy a reá bizott osztályban én tettem a
legszebb előmenetelt,
az annyival is inkább örvendetes volt rám nézze, miután
e kitüntetés első sorban is drága j6 hazámat illeti.
Most tehát kérem Önöket, kövessenek engem gondolatban Drezdán, Lipcsén,
Berlinen és Kopenhágán
át Svédországba,
Naasbe,
mely utazásom végczélját
képezte.
Kopenhága felől érkezve Helsingborgban
lépünk először svéd földre, a
mely termékenység tekintetében össze sem hasonlí~hat6 áldott j6 hazánk termékeny
földével.
Az óriási gránitsziklák komoly hangulatot
keltenek az utasbah, de a
szép élénk zöld erdőségek,
melyekben itt-ott egy magánosan álló tanyát pirosra
festett faházikőival
pillantunk meg, az egész vidéknek barátságos szint kölcsönöz.
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Messze terjedő mezőséget hiába keresnénk itt: a helyett tiszta, kéklő tavak, és
földmagaslatok
teszik változatossá
a vidéket. Svédország azon részeiben, a hol mi
tartőzkodtunk, nem tennesztenek buzát, csak rozsot, zabot és árpát; továbbá burgonyát eleget lehet találni a szántóföldeken.
Az erdőkben mindenféle fa, nevezetesen a tölgyfa gazdagon tenyész.
Az emberek karcsu növésüek, leginkább szőkék, eyilt tekintetüek,
szerények
és keveset igénylők, kornolyak, de barátságosak és nyájasak.
A nép jellemének
egyik alapvonása a vallásosság és erkölcsösség; ebből táplálkozik a minden téren
nyilvánuló jó közszellem és a jó'ékony czélokra való áldozatkészség.
Helsingborgból a vasut a tengerpart hosszában elvisz Gothenburgba és innen
Stookholm felé, keleti irányban ali órányi 'utazás után Floda nevü kis állomáshoz
érünk, a mely a Sevelungen tó kifolyása mellctt fekszik; innen kocsin vagy csónakon rövid félóra alatt a náási birtokra juthatunk,
mely nyelvalakuan telj ed a tö
közepéig, azért azt a nevet kapta, .Naas" mi annyit jelent, hogy: nyelv. Messziről
látható a gyönyörű kastély, mely egy kis magaslaton fekszik. A kastélylyal szemközt a tó tulsó oldalán, mely itt át van hidalva, terülnek el a képző-intézeti
épületek, a melyek inkább kisebb, izlésteljes nyaralökhez
hasonlitanak és egy természetes szépségekben bővelkedő parkban vannak elhelyezve.
Ez tehát utazásunk
végczélja, telepedjünk meg itt gondolatban hat hétre. A mint a csónakból, melynek segitségével idejöttünk,
partraszállunk.
az intézeti igazgató elénk jön és nyájasan üdvözöl és a főépületbe kisér el, a Vanhem-be (baráti otthon), itt van a
társalgó és az étterem is: A mint belépünk a társalgóba, figyel meztet az igazgató
hogy ismerősre is fogunk akadni és rámutat egy képre, mely felséges királyunkat
ábrázolja. Az előcsarnokba (Veranda) érve, magyar trikólor lobogott barátságosan
felénk; ugyanily zászlócskák lengtek dolgozó asztalsink fölött, úgy hogy minden
belépő azonnal megtudja a tanfolyam ban résztvevő nemzetiségét. Kicsinységek ezek
ugyan mind, de egész idegen földön fölötte kellemes benyomást gyakorolnak az
emberre, és meg kell vaÍlanom, hogy impozáns ünnepélyes fogadtatás nem volna
képes úgy megnyerni az idegenek szivét, mint a megtiszteltetésnek
épen ily gyengéd jelei: azért mindjárt az első percztől kezdve egész otthonosan éreztük magunkat már azért is, miután lakásul egy külön kis faházikót bocsátottak
rendelkezésünkre. Lakásunkat felkeresve utunk az igazgató villája mellett vezetett el, a
mely nyírfaberekben terül el, amiért is •N yir-Naas" -nek hi vják. E mallett fekszik
a tulajdonképeni tanítóképző intézet, két dolgozó-, tan- és hálótermekkel
ellátva.
Az intézet másik épülete a Vanhem másik oldalán mintegy 100 lépésnyi távolban
fekszik. Mindezen épületekben, - a melyek külöuben fából izlézteljesen vannak
készítve, - az első emeleten hálótermek vannak, az intézeti növendékek számára,
a többi lakóhelyiségek kissé távolabb vannak, és mindenhol gondoskodva van róla,
hogy mindenki naponként elég testmozgást tegyen a szabad levegőben, nehogy a
test annak hiányában fejlődésében, vagy tevékenységében megakadályoztassék
Először is a birtok ősz urát mutatom be: neve Abr a h a In so n Ágo s t,
ő ezen intézet alapítója. Mindent, a mit az intézet látogatói élveznek, az ő nagylelkűségének köszönhetnek.
A lakást és élelmezést ki véve, minden ingyen jár; a
tanítás, az eszközök használata, a munkához szükséges anyag díjtalan, sőt a belőle
elkészítet t tárgyak is minden kárpótlás nélkül megtarthatók.
Abrahamson
úr az
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összes épületeket, melyek 106 intézeti látogató. számára dolgozö-,
társalgási- és
hálótanneket
foglalnak magukban, saját költségein építette fel, saját pénztárábél
fedezi a világhirü
intézet minden kiadásait,
sőt arról is gondoskodott,
hogy az
intézet halála után, mint az ő alapítványa, tovább is fennálljon. Bármely iskolának,
mely hozzá fordúl, iskola berendezésére szükséges tárgyakat és eszközöket minden
nyereség nélkül azon az áron küldi meg, a mibe neki kerül; sőt annyira megy
vendégszeretetében,
hogy a tanfolyam végén az intézeti látogatókat
meghivja
kastélyába diszebédre, és rendelkezésükre bocsátja kastélyának minden helyiségét.
Méltán érte tehát azon magas kitüntetés,
hogj' Svédhon királya a mult :
nyáron, ottlétünk alatt a trónörökössei és harmadik fiával és udvari személyzetévd
meglátogatta Abráhamson lll' intézetét, miközben a felséges úr élénk érdeklodést
tanusított és személyzetéveI együtt vendége \ olt a páratlan nagylelkü ősz úrnak,
Az egész intézetnek
éltető szelleme Sal o III o nOt
t
igazgató
úr,
Abrahámson úr unokaöcscse, széles körü ismeretekkel biró, komoly férfiú, kit
az ég földi javakkal is gazdagon megáldott;
kit tisztelni és szeretni megtanul
rnindenki, ki hosszabb időn át vele ériutkezett és szemtanuja volt áldásos míiködésének. Ő és a főtanító .To han n fl o n az intézetnek szellemi teremtője. A mollett,
hogy az intézet ügyeit-bajait intézi és igazgatja, naponta három nyelven: svédül,
angolul és németül előadásokat tart. Alapos képzettsége, mély tudományossága és
a páratlan tárgyilagosság,
melylyel nézeteit előadja, szinte bámulatba ejtik az
embert; saját nézeteit nem erőszakolja rá senkire. A mit mond, mind oly természetes, világos, hogy daczára annak, hogy csak töri a német nyelvet, mégis
szivesen hallgatja előadását az ember.
A mult nyáron - az 55. tanfolyamban - 105 intézeti látogató vallotta őt
szellemi vezérének; ezen nyári tanfolyam, mint minden évben, nemzetközi jellegü
volt. Mindössze 13 nemzet volt képviselve; legtöbben voltak svédek, angolok és
hollandiak; az osztrák birodalomnak 2, Magyarországnak pedig három képviselője
volt. A tanfolyam julius 29-én kezdődött és tartott szeptember 8-ikáig.
A látogatóknak körülbelül
egyharmadát nők képezték. a kik ugyanazt a
munkát végezték mint a férfiak; 7 csoportra osztva 3 teremben 6 tanító és 1
tanítönö
vezette a tanítást, úgy hogy minden : tanítóra átlagosan 15 növendék
esett. 1875 óta, a miöta az intézet fennáll, 54 tanfolyamban 1142 tanító és 339
tanítónő,
összesen 1481 tanerő nyert itt oktatást és kiképzést a kézügyesítő gyakorlatokban, az utolsó 55-ik tanfolyamot beleszámítva eddig 158G látogatója volt az
intézetnek.
Az 1481 intézeti tanfolyamot végzett tanító, illetőleg tanítönő
között volt
1177 svéd, 125 angol és skót, 43 finn, 35 norvég, 22 dán, 16 orosz, ugyanannyi
olasz, 14 amerikai, 13 osztrák, 11 német, 5 hollaudiai, 3 franczia és ugyanannyi
belga, 1 izlandi, 1 abessiniai és 1 spanyol. A jövő évi kimutatásban a mi hazánk
is lesz képviselve.
'
1890-ben 529 tanító, illetőleg tanítőuf folyamodott az intézetbe való felvételért, de a helyiség szüke miatt 253 fel nem vétethetett,
1891-ben még többen
jelentkeztek a felvételre, dc erre nézve nincsenek hiteles számadatairu.
Már most kisérjük végig figyelemmel a napi munkát. Miután reggel 8 órakor
a reggelizést és az istenitiszteletét elvégeztük,
harangszó jelenti a munka kezdetét.
ö
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Mi. kik n-m birjuk teljesen se a svéd, se az angol nyelvet, 10 ór.íig dolgozunk,
ekkor az intézet azon termébe megyünk, a hol az igazgató előadásait tartja és itt
hallgatjuk a kézúgyességi
tanításra vonatkozó német előadását,
11-12-ig
ismét
folytat juk munkáuk.rt : 12 órakor újra megkondul a harang, ekkor van a második
reggeli; 1/21 órakor azonban már megint mindnyájan felveszszük a munka fonalát
és dolgozunk '/25-ig, csak 15 peresnyi szünettel szakít juk egyszer félbe a 4 órai
munkát, ezen szünetet jö idő alkalmával szabadban való tornázás ra használjuk fel.
5 órakor van az ebéd; erre másfél Ól'<Ü szünet áll be; 1/27 -1/28-ig
ismét serényen.
folyik a munka. 8 órakor theázás után a napi munka be van fejezve; a még hátra
levő időt társalgásra fordítjuk.
A" Vanhem "-ben egy társalgö terem van, a hol
2 szekrény becses könyvtárával
kinálkozik, van itt továbbá zongora, több iró
asztal; és a fáradságot nem ismerő igazgató mindenképen bölcs tapíutatossággal
iparkodik szórakoztatni és mulattatni az intézeti látogatókat.
Minden este hallhatunk itt énekszót és zenét. Egyáltalában
az intézeti igazgató elkövet mindent a
végre, hogy a látogatók itteni tartózkodását mentől kellemesebbé tegye. Este szép
időben, a mi az idén itt ritkaság volt, az intézet csónakokat bocsátott rendelkezésünkre, melyck segítségével azután kieveztüuk a tóra é3 azon töltöttük az estnek
nagy részét, avagy pedig az igazgató fürdőházában
mcgíürödtünk.
Az egész társaságnak családias gondolkodását
leginkább bizonyítja az oly alkalom, mikor egy
intézeti látogató a tanfolyarn bejezése előtt kényszerül eltázozni. Ilyenkor összegyűlnek az összes látogatók, élükön az igazgató val és tanítótestülettel
s távozó
lakása előtt és énekkel s éljenzésekkel bucsuznak el társuktél.
Irántunk táplált rokonszeuvüknek
különös jelét adták a svédek a bucsuünnepélynél. Ugyanis az a szokás divik ott, . hogya bűosuünnepélynél
az egyes
nemzetek képviselői ez intézetnek köszönetet mondanak, és eléneklik a nemzeti
hymnuszokat.
Miután mi magyárok
utoljára csak ketten voltunk, nőm és éu,
svéd kollegáink betanultak hymnu zunkat és velünk elénekelték;
igy az idén először hangzottak e világhirü intézet termeiben magyar énekhangok,
a mi szép
hymnuszunk. Ez bizonyára szép jele nemes gondolkozásuknak.
Erről tanuskodnak
továbbá az igazgató azon szavai, melyekkel tőlünk németül elbucsuzott, s melyek
igy hangzanak: .Ebben az ügyben nem létezik nemzetiségi különbség,
a kézügyességi tanítás nemzetközi, épen úgy mint a zene; ha nagy távolság és a nyelvkülönbség
el is választ bennünket, azért mégis összeköttetésben
maradunk a közös
eszmék által, rendkivül örülnék, ha a jövő évben ismét eljönnének és még néhány
oly szorgalmas és törekvő magyar tanítot hoznának magukkal, mint önök voltak."

.
(Folytatás

Schranz Mihály.

következik.)

Az iskolai mulasztas ok korlátozasa körüli teendőink.
(Folytatás.)

Az általános tankötelezettséget
az 1868. évi XXXVIII. t. ez. mondja ki
ekként rendelkezvén :
1. §-. Minden szülő vagy gyám, ideértve azokat is, kiknek házában gyermekek
mint mestertanítványok
V<lgy háziszolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket
ragy
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gyámoltjaikat
(ha uevclésökről
a háznál vagy magántanintézetbell
nyilvános iskolába járatni,
életidejök 6-ik évének betöltésétől
tőleg a l ő-ik év betöltéssig.

nem gondoskodtak)
egész a 12-ik, ille-

A törvény oly világos, hogy annak magyarázgatásába
bocsátkozni felesleges
sz6szaporítás volna. Csupán csak azt akarom megjegyezni, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1878. márczius 31-én 7280. sz. alatt kelt rendelete
szerint .a gyermekek tankötelezettsége
idejének meghatározásánál
mindig az iskolai
év tartandó szem előtt; továbbá, hogy a tankötelezettség
tartam ának első éve az,
a melyben a növendék élte 7 -ik évébe lép, utols 6 pedig az, melyben 15-ik évét
betölti; továbbá, hogy a tankötelesek összeirásánál figyelembe veendő, mikép csak
azok tekinthetők tanköteleseknek,
kik a 6-ik, illetőleg a 14-ik évöket az összeirás
alkalmával a polgári év szeptember (illetve, ha az iskola október l-én nyilik meg
okt6ber) haváig betöltik, önként értetvén a közbeeső évek; és. végül, hogy azok,
kik a mindennapi iskolában 12-ik, az ismétlő iskolában l b-ik évükct a tanév folyama
alatt töltik be, a mindennapi iskolából az ismétlő iskolába a tanév befejezése előtt
át nem léphetnek, illetőleg a tanév folyama alatt tartoznak a téli hónapokon át
ismétlő iskolába járni."
A fentiek szem előtt tartás~ mellett • minden év augusztus havában köteles
a lelkész az anyakönyvből
a hat éves gyermekek névjegyzékét a tanító számára
kiadni." (Dunántúli Egyházi Rendszer 227. §.) A tanít6 azután, esetleg a lelkész
s az iskolaszék közreműködése
mellett összeállít ja az összes tankötelesek
névjegyzékét, osztályonként csoportosítván azokat.
,

A tanít6nak, 'illetve az iskolaszéknek
azonban soha sem szabad ezen saját
maga által összeállított névje~yzékkel megelégedni. Egy részről azért, mert lehetnek
a községben vagy az ahhoz tartoz6 pusztákon a gyülekezeti anyakönyvben nem
található
s az iskolaszéki tagok előtt is ismeretlen tankötelesek.
másrészt pedig
azért, mert a tankötelesek névjegyzékének összeállítására
s annak az egyes iskolaszékeknek való átszolgáltatására
a községi előljár6ság
kötelezve van. Az 1876,
szept. 2-án kelt .Utasítás a polgári községek számára a népiskolai közoktatást
rendező 1868. XXXVIII. és 1876-iki XXVIlr. t. ez. végrehajtása tárgyában" U. i.
ekként intézkedik:
,,1. §. A község birája s előljár6sága
köteleztetik,
hogy az
tanév, illetőleg szorgalomidő kezdete előtt két h6nappal, a tanköteles
felekezeti különbség nélkül összeírja s ez összeírás egy példányát az
hat6sághoz, nevezetesen a helybeli iskolaszékhez és a törvényhatosági

iskolai avagy
gyermekeket
illető iskolai
közig. bizott-

sághoz beküldje.
A tanév kezdetét megelőzőleg egy héttel tudtára adja a szüliknek gyermekeik (akár felekezeti, akár községi iskolába járjanak) iskolába küldésének napját,
vagyis a szorgalomidő kezdetét;
egyszersmind ekkor (sőt ha szükségesnek látja,
gyakrabban is) kihirdeti 'a népiskolai oktatásról
sz616 1868-ik évi XXXVIII. t. ez.
1.,.2, 3., 4., 5. és 6. §§-ait, melyeknél fo.rva minden szülő, gyám és gazda, a
gondozása alatt levő gyermekeket, életévök 6-ikának betöltésétől
12-ikig a mindeunapi, életük 13. évétől 15-ik évök betöltéséig pedig az ismétlő iskolába járatni
és ott taníttatni tartozik."
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A tanköteles gyermekek öszeírásánál mindig a legnagyobb lelkiismeretességgel járjunk el s ugyanezt követeljük meg a községi előljáróságt61 is. Erre int a
vallás- és közokt. m. kir. miniszternek 1882. aug. 7-én 15027. sz. a. kelt s az
egyházi főhatóságokhoz intézett rendelete, mely így szól:
71 Újabb
időben több oldalról tétetett panasz az iránt, hogy az 1868. évi
XXXVIII. t. ez. 1. §-ának rendelkezése nem foganatosíttatik
elég szigorúan az
idézett t. ez. 48., 49. és 50. §§-ai értelmében; különöseu hangsúlyoztatott
ezen
felterjesztésben az, hogy a tanköteles gyermekek összeírásával megbizott egyházi
és polgári hatóságok számos tankötelest kihagynak az összeírásból s így azokkal
szemben tankötelezettségre
vonatkozó intézkedés nem foganatosítható ; továbbá,
hogy némely iskolaszéki elnök és hitfelekezeti lelkész nem veszi igénybe a polgári
hatóságok közreműködését oly esetekben, a midőn valamely tanköteles 12., illetve
Iő-ik életéve előtt az iskolából kivonatik, illetőleg törvényellenesen elboesáttatik.
Emlékezetbe hozva 1878. márczius 116 31-én 7280. sz. a. kelt körrendeletemet (tartalmát fentebb közöltem), annak kapcsán tisztelettel felkérem, szíveskedjék
az alantas egyházi hatóságokat oda utasítani, hogy a tankötelesek
összeírásánál,
a tanév és iskolába járatásra nézve a legszigorúbban járjanak el, annyival is inkább,
mivel oly esetben, midőn bárminemű mulasztás, vagy épen visszaélés jut tudomásomra, az illetővel szemben kénytelen leszek a köztörvények értelmében a legerélyesebben intézkedni. "*)
Csak ha az előkészületek ekként megtétettek, nyitható meg az iskola. A
tanév kezdetét legalább 2 héttel előbb tudtára kell adni a közs. előljár6ságnak,
hogy az azt, a miniszteri utasítás értelmében, a szokásos módon közölje a szülőkkel.
Szükséges azonban, hogy az iskola megnyíltát a lelkész is kihírdesse aszószékről
egy-két vasárnappal korábban, figyelmeztesse a szülőket, hogy mely napon vagy
napokon történnek a beiratások, s mikor kezdődik az előadás. Ki kell jelenteni,
hogy a kezdőket az atya vagy anya mindenesetre felkisérje s végül tanácsos néhány
szeval figyelmeztetni a hiveket a tanítás fontos voltára s a szülőket kötelességük
teljesítésére. Az ujonezok felvétele életkoruk, a nagyobb gyermekek felvétele pedig
az iskolai anyakönyv, vagy bizonyítvány, kétes esetekben felvételi vizsga alapján
történik. Az' ujonczok s idegenek felvételénél még különösen figyelemmel kell lenni
a tanítónak arra is, hogy a gyermek be van-é oltva. Azt mondja u. i. az 1877.
XX. t. ez.
3. §-a, hogy "az elemi iskolába belépő tanköteles gyermek, felvétele alkal
mával köteles igazolni azt, hogy j6 sikerrel be volt oltva, vagy a legut6bbi 5 év
alatt valóságos himlőt állott ki, esetleg hogy a törvény értelmében fel van mentve
a beoltási kötelezettség alól. Ha erre külön bizonyítvány szükséges, az bélyeg- és
díjmentesen állítandó ki.
*) Az 1875. szept. 2. kelt "Utasítás a polgári községi iskolaszékek számára stb." 30. §.
kötelességévé teszi az iskolaszéknek. hogy az az iskolai szorgalomidő megnyíIta előtt hívja fel
a köss. elöljáróságokat a népisk. törvény 1-6. §§-ainak kihirdetésére s a tanköteles gyermekek
összeiratására. Igaz ugyan, hogy ezen "Utasítás" a mi egyházunkat nem kötelezi, de miután
- tudtommal legalább - nincsen oly egyházkerületi intézkedés, meJy felek. iskolaszékeitik eljárását szabályozua, ezen miniszteri utasítást tartom követendőnek, annál is inkább, mivel az
1876. XXVID. t. ez. 13. §. 2. pontja megengedi ugyan, hogya felek. iskolaszékek szervezetét
és teendőit az illetékes főhatóság szabja meg, de csakis a törvényben kimondott általános elvek
szemelőtt tartása mellett.
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Az ezt igazolni nem képes tanköteles gyermeket a tanító az illetékes ebö
fokú egészségügyi hatéságuak (szolgabiró, polgármester, rendőrkapitány, 1. az 1876.
XIV. t. ez. 4. §-át) a fel vételtől számított ö nap alatt bejelenteni tartozik; a
hatóság pedig a gyermek beoltása iránt megteszi a kellő intézkedések et
12. §....
Azon elemi népiskolai tanító, ki a jelen törvény által reá vonatkozó'ag kimondott kötelezettségének
nem felel meg, az 1876. évi XIV. t. ez.
értelmében 10 frttől 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik."
Ajánlatos, hogy a tanév ünnepélyesen nyittassék meg az iskolában, esetleg
a templomban, az iskolaszék, előljáróság és szülők jelenlétében, a lelkész által
tartott rövid beszéddel. Ajánlatos azért, inert ezen eljárás nemcsak, hogy a tanügyre van jótékony hatással, de iL tanítónak tekintélyét
is emeli.
Azon szülőket, kik a beitatásta
kitüzött napon nem hozták fel gyermekeiket
az iskolába, a lelkésznek és tanítónak.
illetőleg az iskolaszéknek meg kell hivatni
annak kipuhatolása végett, hogy nem júratják- c gyermekeiket más iskolába, vagy
nem gondoskodnak-e másképen azoknak oktatásáról. Azt moudja u i. az 1868.
XXXVIII. t. ez.
6. §-a, hogy: "a szülőknek és gyámoknak
szabadságában áll, gyermekeiket
háznál, vagy bármely vallású magán- és nyilvános
iutézctekb:n.
úgy szintén más
helységben levő tanintézetben
neveltetni. Erről azonban a szülők vagy gyámok a
helybeli iskolai széknek bélyegmentes bizonyítványt tartoznak előmutatni ; valamint
az illető iskolai hatósá~ok is kötelesek ügyelni, hogy az ily gyermekek legalább
is oly oktatásban részesüljenek, minőt a törvény szerint berendezett nyilvános
elemi népiskolában nyerhetnének és a kötelezett évek tartamáig tauíttassanak.
7. §. A háznál tanult növendékek kötelesek évenkint vizsgát tenni le valamely megfelelő nyilvános tanintézet illető tanítói előtt"
Ha azután az tünik ki, hogy a szülék a törvény határozott rendelkezése
ellenére fogták otthon gyermeküket, meg kell őket inteni s erkölcsi okokkal kell
őket gyermekeik iránti kötelességeik egyik legfontosabbikának teljesitésére buzdítani.
E mellett azonban szükséges, hogy figyelmeztessük őket a törvényre is s kijelentsük,
hogy további kötelességmulasztásuk .es etén annak segítségét fogjuk igénybe venni.
Ily eljárásta utasítja a lelkészt dunántúli "Egyházi rendszerünk" 228: §-a. .J ó, ha
az ily hanyag szülőkkel szemben nemcsak egyszerüen hivatkozuuk a törvényre, hanem fel is olvassuk előttük az 1868. XXXVIII. t. ez. 4. §-át, mely szerint: "Ha
a szülő (gyám vagy gazda) a tankötelezett növendéket az iskolától visszatartja,
ebbeli kötelességének
teljesítésére komolyan figyelmeztetcndő.
És ha az e czélra
szolgálható .erkölcsi eszközök felhasználása sikertelennek bizonyulna be, s a tankötelezett növendék az iskolától továbbra is visszatartatnék: a kötelességét ekként
teljesíteni nem akarő szülő (gyám vagy gazda) első izben 50 krra, második ízben
1 frtra, harmadik izben 2 frtra, negyedik izben 4 frtra bűntettessék az iskolai
pénztár javára. Sőt ha még ezen négyszeri büntetés sem térítené a szülőt (gazdát
vagy gyámot) kötelességének
teljesítésére: akkor az illető iskolaszék erről a felsőbb
iskolai hatöságnál
jelentést tesz, mely aztán az iskolától visszatartott
tanköteles
gyermek számára a községi hatösagnál külön gyám rendelését is szorgalmazhatja,
Ha eme megintés nem használ s a gyermek tovább is mulaszt, be kell jegyezni a mulasztási naplóba s a hónap Ib-én ki kell i rni mulasztö gyanánt a
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,Mulasztási kimutatásba. " E kimutatást a törvényszerű
eljárás végett eli s me rv ény mellett
átadjuk a községi előljáröságnak,
mely eljárás követése különösen
ajánlatos az oly községekben
iiol a tanügyet rendező törvényeket
nem valami
szivesen s nem az óhajtandó gyorsasággal hajtja végre az előljáróság.
Egyébként szabályozóúl szolgálhat az iskolaszékeknek
a fentiekre nézve az
1876. XXVIII. t. cz. 13 §-a, melynek 1. pontja azt a rendelkezést
tartalmazza,
hogy ,az iskolaszék őrködik, hogya tanköteles gyermekek beirassanak és rendes en
járjanak: az iskolába; a mulasztók szülőit első izben meginti, azután a mulasztások
jegyzékét legalább minden két hétben a községi előljáróságnak
a büntetések
kiszabása és végrehajtása
végett átadja."
Bővebben körülírja
az iskolaszék ebbeli
teendőit az "Utasitás
a polg. közs. iskola-zékek
számára," az 51,. §-ban meghagyván, hogy: "Az elemiés
ismétlő iskolákba való felvételre rendelt beiratási
idő eltelte után a közs. iskolaszék azon szülőket, gyámokat és gazdáka,t gyermekeiknek, gyámoltjaiknak és iparos tanonczaiknak
iskolába feladására nyomban
figyelmezteti, illetőleg meginti, kiknek gondozása alatt levő gyermekek ., .. a
tankötelesek névsorába beirattak,
a felvételi naplóból pedig hiányzanak s igy az
iskolába nem adattak föl. Kik e megintésre sem adnák gyermekeiket (tanonczaikat)
iskolába, azokat az iskolaszék a népiskolai törvény 4. §-a szerint megbüntetés
végett a közs. előljáróságnak
azonnal bejelenti. " Ugyanígy jár el a mulaszt6kkal
az iskolaszék, illetve a taníto és lelkész a tanév folyamán is. Aki in dok ol at 1 an u 1
mulaszt ha csak egy fél napot is a hónap 15-én vagy végén kiirandó
megbüntetés végett.
'

Adorján Ferencz.

(Folyt. köv.)
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A bárka.
Zúg a viznek lassu árja,
Bús haragra vált az ég.
Sötét felhő nehéz terhét
Egyre hordja, osztja még.
Jaj a világnak, bűnös világnak,
Jön a büntetés.

I. Móz. VII. Vizek mélyén,
Lenn a hullám,
Egy világ ott
Egy világon a
Jaj a világnak,
Itt a büntetés.

csendes sirban,
lomha áro
eltemetve~
halál.
,
bűnös világnak,

Kiárad a tenger habja,
Partra tágul a patak.
Hullámok közt büszke város,
Roskadóban a falak.
Jaj a világnak, bűnös világnak,
Jön a büntetés.

Vizek felett, sirok felett
Meglapul a lomha áro
Jámbor hivők kis sergével
Bárka lebben, bárka száll.
Jaj a világnak, bűnös világnak,
Kis sereg ne félj.

Kincsét kapja fel a fösvény,

Egyre zúg a vész ma is még.
Habja: kétség, árja: bú.
Fösvény félve kapja kincsét,
Hogyha jő a vég búcsú.
Jaj a világnak, bűnös világnak,
Jön a büntetés.

Koionéját a király,
Bálványahoz
omlik a pap,
Mig a hullám fojtva száll.
Jaj a világnak, bűnös világnak,
Jön a büntetés.
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Száll ma is a mentő bárka,
Ott éltünk el nem veszik.
Zúgjon bár rossz sorsod árja,
Hallgass csak a hit szavára.
S téged is megment a hit.

Hamvas József.

Pali öcsémnek. XII.
(Váratlan

veszedehnek.)

Megindulással olvastam lesujtó hirekkel teljes leveledet s miután azt látom
soraidböl, hogy a fájdalom és keserűség által felzaklatott
kedélyed már-már
elveszti egyensulyát' s azon ponton állasz, hogy meggondolatlan
lépésre határozd
el magadat; sietek papirra vetni gondolata.mat,
melyek úgyhiszem, némileg megnyugtatják, lecseudesítik háborgó indulataidat.
Kormos Károly, kiről váltig azt hivéd, hogy vagyon és rang utáni vágyát
követve a Csepregi 'családban keres bitelezői elűl menedéket, és a ki úgy látszott a
családban meg is nyerte már a sziveket általában az ő feuhéjázö modorával ; egyszerre váratlanul Gátléknal
lép fel mint kérő és ezzel halálos csapást mér. legszentebb vágyaidra és Róza k. a. ábrándképeit
talán szivét is, kegyetlenül szétmarczangolja. Aggodalmadat növeli még az, hogy az apa, kit azon ifjunakszellemesség fitogtató társalgása s nagyképű
becsületességet
szinlelő modora sikeresen
elámított.
nem is késett igenlő nyilatkozatával,
és csak az anya és .T uliska k. a.
elhatározásától
függ még, hogya-te
legszentebb reményeid megsemmisüIjenek.
Elkeserítbet az a gondolat, egész a kétségbeesésig .. miszerint az az angyali teremtés végzetes félreértés áldozatává lehet, ha kényszeritő parancsszóra oly egyénhez
köti sorsát, ki őt meg nem érdemli, meg nem érti, kivel boldog sohasem lesz.
Vádolod magadat, hogy még eddig határozott nyilatkozatot
nem tettél, s megelég ed tél azzal, hogy szivetekben mindkettőtök
már egymáséinak képzeltétek magatokat. Visszatartott a nyilt fellépéstől az a tudat, miszerint anyagilag nem érzed
még magadat elég biztosnak a család alapitásra, és yalljuk mflg másrészt a félelem, hogy Gáti bácsi büszkesége jégzivatarral paskolja le forró érzelmeidet
Ez a félelem talán nem is volt egészen alapos, mert jóllehet Gáti bácsi
önérzete alatt némi családi büszkeség is lappang, mindamellett sokkal mi veltebb
embernek ismerem, hogysem szeretetét és tiszteletét foglalkozás, állás, rang vagy
egyéb lényegtelen érték szerint osztana felebarátjaira. És ha csak sejtené is, hogy
Kormosbau a mi szép, jú és igaz látszik, az miud a papir és festék, már magaviseletével ő irányában oly távol tartotta volna magától veszélyes vetélytársodat,
hogy az ily módon fellépni sohase mert volna. Ő azt hiszi nagyon jól és előnyösen ismeri emberét, nem lehet tehát azzal vádolni, hogy ez életbevágó kérdést
könnyelmüen intézte volna el.
De ne vádold magadat sem mulasztás miatt. helyesen tetted, hogy eddig a
nyilvánossággal szemben tartózkodó voltál, okaid erre nézve elég fontosak és kifogástalanok. Egy á véletlen okozta csapás áll előtted, melyet eddig el nem háríthattál. sőt erre elő nem készülhettél. Mert mindenkit meglepett e ~ordulat. Pedig
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indoka nem messze van. Kormos, az ujonnan kinevezett albirő, igaz. hogy a
Csepreghi családnál több vagyonra számithatott
volna, azonban ujabb időben jött
annak nyomára, hogy Gáti bácsinak nagyobb összeköttetései
vannak épen azon
körökben, melyeknek hangulata az ő előmenetelére nézve elhatároz 6 lehet. Ügyesen szarnit vetélytársad.
A vagyonnál, mely még külöuben
nem is oly egészcn
biztos, sokkal becsesebb a családi összeköttetés.
Azonban, ha így tehát ez a hideg számitás,
a házas életet üzletté alacsónyitó önérdek, áldozatra viheti a legtisztább eszményiséget, a mi több: szülői beleegyezéssei, hol nyilatkozik akkor a Gondviselés igazságszeretete.!
Azután ott van ez a másik kellemetlen dolog. Mintha egy baj nem volna
elég. Ki akarnak mozdítani állásodb6l.
biztatnak, hogy fogadd el a laponyási
megüresedett állást, mely a borzvölgyinél semmivel se előnyösebb sőt a mennyiben
mostani körödből kiragadna, határozottan hátrányosabb reád nézve; korteskednek
malletted akararod ellen ott a választ6 hivek közt csak azért, hogy azután a
vennesi segédtanít6,
Kondor' Gusztáv, ki községed legvagyonosabb
és a köznép
előtt legtekintélyesebb
polgára, Daczö Lászl6 leányának házasságot igért, helyedbe
jutva egyszersmind oltárhoz is juthasson.
Mindenesetre kellemetlen
összetalálkozása
ez is az érdekeknek.
midőn oly
formán kell érezned magadat, mintha tiszttársad czéljainak, boldogságának utjaban
állanál. Ez az a helyzet, melyen az ernber nagyon közel áll a terrnészetvilághoz,
hol az erősebb felfalja a 'gyengét, közel áll ahoz, hogy az emberszeretet,
testvériség parancsáról megteledkezzék.
Ez az emberszeretet azonban egyrészt nem követelheti. hogy felebarátja önkényt áldozatul vesse magát érdekei elé; másrészt
saját lételünk fenntartása
és biztosítása ép úgy kötelességünk
a Teremtő iránt,
mint az emberszeretet.
Nem te akarod felfalni tiszttársadat,
az támadja meg a
te érdekeidet s ily esetben az ö n meg adá s gyá vas á g volna.
Hanem talán Kendor Gusztáv vádolhatná szinte a Gondviselést, a miért ol.y
helyzetbe jutott, hogy ügy látszik nem érheti el czélját máskép - mert miként
irod Laponyáson neki igen kevés reménye van mint a te testeden keresztül?
Mikor ily válságos pontján álasz életednek mielőtt a Gondviselés bölcseségét
bírálgatnád véges eszeddel. sohase feledd el, hogy a jövő el van előtünk rejb-e s
annak titkaiba behatolni emberi szemnek képesség nem adatott
Még nem tudod, csakugyan be fog-e állani az ft veszedelem, melynek fellegei
most láthatárodon
feltornyosultak,
az uto 1s 6 pill a nat ban min den j 6 r a
ford u 1hat, s a mily véletlenül keletkezett a zivatarteljes felhő, ép oly véletlenül
eloszolhat, mielőtt pusztit6 mérgét kiönthette volna.
És ha csakugyan kitör a vész fejed felett, melyet megakadályozn i nem áll
hatalmadban, és elpusztítja szép reményeid zöldelő vetését; nem tud od még
m o s t, hogy az a pusztulás
jövendő
életednek
csakugyan
kárára
v á li k - e. Nem tudod, hogy az a kör, azon eszmények, azon érzelmek, melyekhez
most egész életed' jövőjét fűződ, valóban boldogságót
hoznának-e egész életedre
és ha végig pillanthatnád
azon lépésed összes következményeit,
melynek most a
véletlen szerencsétlenség
utjába vág, nem tudod, nem adnál-e ezer hálát a Gondviselésnek, mely e lépéstől kegyetlenül visszatartott.
Nem tudod, hogy leégett
házad üszkei között nem találsz-e oly kincseket,
melyek által a vész által szétszaggatott viszonyaid közt nem is képzelt boldogságra juthatsz.
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be tegyük fe), hogy a veszedelem tönkre teszi minden reményeidet felépíthetlenül, nem tudod, hogy
a veszteség
feletti
fájdalom,
a k n, a
n y o mor nem 1 e end - eme g v á 1 t ó d oly életpályátöl,
melyen a szerencse és
jólét ezernyi csábjai közt fokról-fokra mindíg measzebb és messzebb tértél volna
el az igaz boldogság egyenes utjáról. "Isten a szenvedőnek engedé a vigasztalást
- mondja Kölcsey - az egész természetből, az emberi tettekből és tanításokból
szivben élő tudományt szivhatni. "
Milyen lenne az ember élete, ha minden reményeink teljesülnének,
minden
czéljaink megvalósulnának, minden küzdelmünket
diadal koronázná;
azt a véges
teremtmények közül senki se tudja. S e bizonytalanság kinos hullámait semmi
egyéb, egyedül ahi t képes lecsendesíteni, miszerint: Min d j ó ami t 1 st ell
t ész en. Légy azért az erkölcsiség utján rendithetlen azon hitben,' hogy az
.erény önmagának jutalma lévén, soha nem marad jutalmazás nélkül, légy czéljaid
után való törekvésedben erélyes, okos és körültekintő azon szent meggyőződést
hordozva kebledben tántorítbatlanul, miszerint a végetlen bölcseség jóság és igazság örök kutforrása ügy rendezte el az ember életét, hogy nincs soha oly pillanatunk, a mikor saját szabad önelharozástáunk folytán boldogok ne lehetnénk.
í

Sass János .
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett
az 1892. évi ápril 6-án, Új-Malomsokon, id. Var g a .J á nos
elnökléte
alatt, a dunántúli ágo hitv. evang. tanítók "K e r üle tiE gyes üle t é"nek megalkotása ügyében tartott bizottsági gyűlésen . Jelen voltak a Bognár Endre
győri egyhm. ágo ev. tanítóértekezleti
elnök úr által ez alkalomra felkért bizottsági tagok közül : Hetvényi István enesei. Bándy János kapi-i, ifj. Varga Jáuos
újmalomsoki, Szab 6 György csikvándi tanítók, továbbá Szigethy Dániel és Kovács
István lelkész urak Ujmalomsokról, valamint Schranz József tanító Soborról, mint
érdeklődök, kik is a ,tanácskozásban való részvételre és véleménynyilvánitásra feL
kéretnek. Mely alkalommal:
1-ször id. Varga János, mint a bizottsági gyütés
elnöke örömét fejezi ki a felett, hogy a felszólított bizottsági tagok, nem kimélve
időt s fáradságot, megjelenésük által agyülés
megtarthatását
lehetövé tették.
Fontosnak tartja együlést
annyival is inkább, mert azt hiszi hogyha sikerülend
a tárgyalandó tervezet alapján Egyházkeröletfmk 20 tanítóértekezletét,
körülbelül
400 taggal az evang. tanügy érdekében "Egyházkerületi tanítóegyesületté"
egyesíteni, úgy annak tanügye, most még előre nem is látható módon fog fellendülni
s virágozni. Felemlíti, hogy a mult évi október hónapban a kerületi értekezletekhez ez ügyben küldött átiratra csak kettő küldte be határozatát az "Evangelikus
Népiskolába"
még pedig a siovidéki és a kemenesaljai. Mindkettő oda nyilatkozik,
J10gy a .kerületi tanít6egyesületre vonatkozó javaslatot helyeslőleg tudomásul veszi
és örömmel elfogadja, de egyszersmind kimondja, hogy a kivitel m6dozatairól
szóló javaslatot a kezdeményező körtől válja. Több ilyuemü hivatalos határozatról
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udomással nem bir, ele igen valószinünek
tartja, hogy legtöbb értekezlet a hozza
küldött átiratot nem is tárgyalhatta, mert már akkor az őszi értekezletek legtöbb
helyen megtartattak. Annál nagyobb mozgalom keletkezett azonban ez iránt egyesek részéről az •Evang. Népiskola
czímü szaklapban s mi több gyüjtést is indítottak az alakuló gyülés költség eire, melyet egyelőre az •Evang. Népiskola"
szerkesztője kezel s tart nyilván. Mindezekből kifolyólag a dolgok rendje azt hozza
magával, hogy értekezletünk
a kivitel módozatairól is gondoskodjék,
miért is
ö, mint az eszme megpenditője egy alapszabály javaslatot szerkesztett nt Bognár
Endre elnök úr tudta és beleegyezésével.
Ezeu alapszabály tervezet a jelenlevő
bizottsági tagoknak ki is osztatott tanulmányozás végett, hogy mielőtt a tavaszi
értekezlet összeülue,
felőle véleményt nyil vánftani, azt a lehető leghelyesebben
szövegezni és annak idején az értekezlet elé terjeszteni lehessen.
Tudomására
hozza továbbá a bizottságnak, hogy a javaslat egy példánya főt. és mélt. Karsay
Sándor püspök úrhoz is beküldetett, ki is nt. Bognár Endre elnök úrhoz f. é. febr.
25-én küldött 174 sz. levelében erre vonatkozólag a következőket irja :
(1

"Nagytiszteletü
lelkész úr" !
.Figyelemmel kisértem az .Evang. Népisk." czímű lapban azon.mozgalmat, mely dunántúl egy ágo hitv. evang. egyházker. tanító-egyesület
alakitása czéljából megindult s köszönettel
vettem, hogy Kegyed ez
egyesület alapszabálytervezetét
szives volt hozzám megküldeni".
"Örülök, hogy azon mustármag,
melyet én 1838-ban a zalai
tanítókkal tartott értekezleten el vetettem, 54 év után ily szép terebélyes fává nőtte ki magát"
"Minthogy az alapszabály tervezet 3. §-a kimondja, hogy .az
egyesület működésének a dunántúli ágo hitv, evang egyházkerületi közgyülés határozatai szabnak irányt, szükségesnek tartom, hogy az egyesület alapszabály-it a f. é. ker. közgyülés elé teljeszsze és ennek eszközlésére nt. Kegyedet kérem fel. A kerületi gyülés tárgyaiván az
ügyet, elfogadás esetén a vallas- és közoktatásügyi
miniszteriumhoz
terjeszti fel megerősítés végett."
Ezen, a jelen ügyre nézve kiváló fontossággal biró püspöki levél felolrasása
után elnök a jelenlevő tagok szives közreműködését
s véleményük őszinte nyilvánitúsát kérvén, a gyülést megnyitja.
2-szor: Kérdi hajlandók-e a bizottsági tagok
az általuk már ismert alapszabálytervezetet
a tárgyalás alapjául elfogadni?
A
bizottság erre kivétel nélkül késznek nyilatkozván, 3·szor a jegyzőkönyv vezetésével
és szerkesztésével Szabó György bizottsági tag bizatik meg. 4. 'Felolvastatott
a
tárgyalásra elfogadott alapszabály-javaslat,
melynek minden pontja behatóan megbeszéltetvén, módosítások
élénk. eszmecsere bs vita után, melybeu a jelenlevők
mindegyike részt vett, a következf szakaszokon eszközöltettek.
A JI. fejezet 2. §-ának g) pontjánál, mely az "Eötvös alap" és a soproni
tanítóképző· intézet .20 éves emlékalap" -jának támogatásáról
szól, B indy János
biz. tag szólal fel s ezen pontot, mely az egyesület különös czélját nem képezheti
vagy arra alapszabályilag nem kötelezhető , törölni kéri. Ezzel azonban nem zárja
ki, bogy az egyesület már most is erkölcsileg, idővel pedig, ha lesz miből, anya- .
gilag is ne segélyezze a kitöröleudő
pontban említett alapokat
Bándy indítványa
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elfogadtatvan a II. f. g) pontja

töröltetik.
Ugyanezen fejezet 3. §-ánál Szigethy
Dániel lelk. úr indítványára,
annak ezen mondatában; "a dunántúli ágo hitv. evang.
egyhker. közgyülés határozatai szabnak irányt" ezen szavak közé .közgyülés határozatai" ezen szó: ~jóváhagyó" tétetik.
A 1II. fejezet 4. §-á'lak olvasásánál azt
Bándy olyanképen kivánja mödosítani,
hogy annak b) pontja cseréltessék fel az
a) ponttal és az elsőböl másodikká vált pontból töröltessenek
ezen szavak: "a
napi sajtóban, s tétessen ek helyébe ezek: "a hivatalos szakközlönyben ". Bándy J.
b. t. inditványa
elfogadtatván a nevezett §. a) és b) pontjai felcseréltetnek s a
b) pont végén ezen szavak helyett: • a napi sajtóban",
.a hivatalos szakközlönyben" tétetik.
A IV. fej. 6. §-ánál id. Varga János a szöveg helyett, mely igy
hangzott: "Rendes tagok hivatalból az egyházm. t. értekezletek elnökei, valamint
az egyházkerület fenhatósága alatt müködő tanítök és képezdei tanárok" utólagosan, mint helyesebbet a következő szövegezést ajánlja: "Rendes tagok hivatalból a ker. népisk. bizottság, úgy az egyhm. t. értekezletek elnökei. valamint az
egyházkerület fenhat6sága alatt működő lelkésztanítök,
képezdei tanárok, tanitók,
tanítónők és kisdedóvó(nő)k."
A bizottság az ajánlott szÖveget szintén helyesebbnek találván az előbbinél, a régebbít törölni, az ajánlottat pedig helyébe tenni
határozza. A tagok kötelezettségéről
szóló VI. f. 13. §-ánál Bándy János a pártoló
tagok kötelezettségét
2 évről 4 évre kivánja emelni, kevésnek tartván a két évi
kötelezettséget.
A bizottság osztván felszólaló nézetét,
a pártoló tagok fizetési
kötelezettségét
2-ről 4 évre változtatja. eszerint szövegezvén
a 13. §-t. A VIlI.
f. a) pontjának olvasásánál, mely a közgyülésről
szól nagyobb vita támadt a felett
milyen időközökben s hol tartassék a közgyülés?
A javaslat szeréut mindeu
-l-ik évben s mindig ott, hol az egyház ker. közgyülés
tartatik, de egy két nappal
előbb. Szigethy Dániel, Kovács István, Schranz J_ózsef, Bándy János, ifj. Varga
János felszólalók sokalják a 4 évi időközt, s kétévenként kivánják a közgyülést
tartani.
Id. Varga János megtartani kivánja az eredeti szövegben meghatározott
időt, mégis, ha a bizottság többsége változtatui óhajt rajta, meghajol a többség
határozata előtt. Ugyanezen §-nál Szabö György b. t. hivatkozva az alapszabályjavaslat Il-ik szakaszának f) pontjára, mely az egyesület ezéljáröl
szólva aztmondja: .Az egyesület czélja" f) Az ágo hitv. evang. tanítók és tanügybarátok
közötti barátságos viszony létesítése és annak szilárditása" , szintén sokalja a 4
évi időközt s minden két évben kivánja a közgyülést tartani, olyformán azonban,
hogy a közgyülés helye és ideje ne legyen a kerületi gyűléshez kötve, hanem
hagyassék a közgyűlés helyének és idejének meghatározása
magára a közgyülésre.
Hetvényi István b, t. egy kö~éputon akarva haladni a javaslat és az indítvány
közt, 3 évet ajánl. Hosszas tanácskozás után a VIlI. f. a) 18. §-ának első mondata
a következőképen szövegeztetik : "Közgyülés minden 3 évben egyszer tartatik és
pedig az egyesületi közgyülés által előre meghatározott helyen és időben."
Kisebb módosftások történtek még a 24, 26 és 27-ik §-on. A 31. §. ll)
pontjában megállapított
22 választmanyi
tag helyett 20 tag javasoltatik,
mely
választmány a 32. §. szerint nem "minden két évben", mint azt az eredeti szövegezés mondja, hanem a módosítás szerint "az egyesületi közgyülés előtt 6 héttel"
gyűlést
tart s. t. b. ennek folytán annak h) pontja, mint felesleges elmarad.
A
34. §-nak ezen mondata : • Oly tárgy, melynek napirendre tüzéséf két egyhm. érte-
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kezlet nem óhajtja az egyesületi közgyülés tárgysorozatába
fel nem vehető"
így
módosíttatik: Oly tárgy, melynek napirendre tüzését az egyhm. értekezletek 3/4-e
nem óhajtja. az egyesületi közgyülés tárgysorozatába
fel nem vehető." A fel nem
sorolt fejezetek a. javaslat első szövegezése szerint fogadtatnak
el. A javaslat
benyujtója a felsorolt mödosítás szerint javaslatát átalakitva az egybm. tanítóértekezlet elé terjeszti további megbeszélés, elfogadás és ajánlás végett.
V égül elnök sajnálatát fejezi ki a felett, hogy két, szintén az egyhm. t.
értekezlett elnök által ez alkalomra felkért kartársunk névszerint: Buthy Márton
felpéczi és Szöcs Mibály babéthi tanítók nála bejelentott okok u.iatt meg nem
jelenb ettek ; a jelenlevőknek pedig tűrelmét és fáradságát megköszönvén agyülést
befejezettnek nyilvánítja.
Kelt mint fent.
Jegyzette :

id. Varga J ánoe

Szabó György

bizottsági elnök,
a gyórm, tanitóért. alelnöke.

b. jegyző.

Nyilt ,kérdés. .
Ill.
Igen tisztelt szerkesztő
úr!
Engedje meg, hogy becses lapjában én is egy nyilt kérdést intézhessek
a tanítói kar tisztelt tagjaihoz, valamint minden józan gondolkodó honpolgárhoz.
Habár az ügy befejezettnek
tekinthetö,
mégis azt, mint <unicum= -ot a nyilvánosság elé óhajtanám hozni, hogy hadd tudja meg a világ: Somogymegyében
hogyan bánnak el egy ágo hitv. evang. tanítóval!?
...
A tényállás e?-:
Kapos-Szabadi
község (fekszik Somogymegye
igali járásában) róm. kath.
és ágo ev. hitfelekezetböl
áll. Helyben róm. kath. tanító nincs, hanem a tankötelesek Csoma községbe
járnak iskolába.
(Alig 0.5 kilometernyire).
Az
1888/89. tanév végéig a szabadii község pénztára fizetett a két tanítónak, t. i.
a szabadii és csoma:i tanítónak 21 frtot • vas á r nap i« iskoláztatási
dijat.
Az
1889/90. tanévre Somogymegye
közigazgatási hatósága a -vasárnapioktatást
beszüntette
s helyébe az -isrnétlő iskolátrendelte el. . Minthogy pedig az
smétlö iskola köz sé g i iskola, ennek oktatási diját nem a hitfelekezeti.
hanem
s községi pénztár
tartozik
kifizetni.
Somogymegye
e határozata
folytán a
szabad ii és csomai tanítónak
17 -17
forintot itélt, mely összeget
1890. nyár
utolján ki is kaptam, szintúgy a csomai tanító is a c som a i község pénztárából.
Azonban a csomai tanítónak a szabadii róm. kath. hivek által kiállított
hivanya szerint vasárnapi
iskoláztatási
d ij fejében 10 frt 50 kr. van
biztositva.
De, mert a vasárnapi iskoláztatás
a fent nevezett határozat folytán
beszüntetve lévén, a szabadi róm. kath. hivek ugy a község is a 10 frt 50 kr.
kifizetni vonakodtak,
igy a csomai tanító Szabadiból
fizetést nem kapott..
A
csomai tanító az ügyet áttette a járásbiróhoz,
ki is mult évi deczember
hóban
ezt az itéletet hozta: (egy év utan l l P)
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Mivel a csomai tanító a szabadii róm. kath. gyermekeket
tanította, tartozik a szabadi ev. tanító az általa ill e t é kte len ü 1 felvett 17 Irtból 8 frt
50 krt a szabadi község pénztárába visszafizetni, hol is a róm. kat h. II i v ek
az összeget 10 frt 50 krig pótolni tartoznak.
Ezen határozat ellen fellebezéssel éltem a Nagytiszteletü
Alesperesi hivatal
utján.
Pár hét mulva Somogymegye
alispánja
a határozat oda módosította,
hogy az általam visszafizetendő
8 frt 50 krt a községi pénztár tartozik 10 ,(rt
50 luig kipótolni és a csómai tanítónak kifizetni. Akár inde, akár unde, fizetn em
kellett.
A bár á n y é s a far kas m e s éje!
Ezen II. foku határozat
ellen is fellebezni akarván, az alispáni határozatot
rögtön a lelkész útján az alesperesi hivatalhoz beterjesztettem,
(az első fellebbezés is ugyanezen
uton történt),
ki is iratairnat
e lelkészi hivatal útján azon
utasitással küldötte
vissza miszerint - ha nem akarom, hogy fizetésemet rövid
ditsék - fellebbezzek.
Azonban
az iratok elkésve kerültek kezeimhez.
nem
fellebezhettem.
Kérdem tehát:
1. Ha a hatóság; asz a bad i i tanttónak
17 frt ismétlő oktatási dijt biztosit s ő hivatalos
kötelességének
eleget is tesz, sőt nyilván kihirdeti,
hogy
a z' ism éti ő isk o Iam i n den hit fel eke zet ü tan köt ele s gye r m e k
fel jár hat:
jogában
áll-é bármely törvényhatóságnak
a kiszabott
dijt más
község tanítójának
oda itélni, akár mind, akár csak egy részét is?
2. Ha a törvény a -vasárnapoktatást beszünteti s helyébeaz
-isrnétlőoktatást rendeli: jogában áll-e bármely tanítónak is magát mindkét
oktatásért
dijaztatni ?
3. Tartozik-e a község ágo hitv. ev. lakossága a r. kath. hitközség által
kiállított hiványban
a róm. kath. tanítónak
biztosított
10 frt 50 krhoz hozzájárulni?
Mert mind a szolgabirói,
mind az alispáni határozat
szerint hozzájárult akkor, midőn a róm. kath. hitközség
által biztosított
10 frt 50 kr. a
közös
k z s g i pénztárból
kifizettetett .
. 4. Jogában all-e az ágo hitv. hiveknek ezen kétrendbeli
itélet eliel) orvoslást keresni? és hol keresse ezt?
5. Habár a II. foku itélet ellen a fellebbezéssei
elkéstem:
van-e út és
mód s ha van: melyik az, hogy ezen - felfogásom szerint igaztalan - itélet
ellen orvoslást találjak?
Az ismeretes
iga z mon d á s: -a munkás
megérdemli
jutalmáte két
rendbeli itélet által lábbal tiportatott,
mert a csórnai róm. kath. tanító· ugyanazon munkáért,
melyet a szabadii tanító végzett,
kapott a escmai pénztárból
17 frt. a szabadi pénztárból
10 frt 50 krt összesen 27 frt 50 krt, a szabad
ágo hitv. evang. tánító .összesen 8 frt 50 krt.
Valjon igazság-e ez? N em-e kézzel fogható itt a kat hol ici s m u sna k
felebáráti
szeretete
s vallási
t r e l m e P!
Hálás köszönettel
fogadnám, ha a czimzett urak őszinte véleményöket
e
becses lap hasábjaiban
nyilvánítanák.
Kapos-Szabadiban.
Stikl György
ö

é

ü

elszigetelt

ev. néptanítö,
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V álasz Bognár E. nyilt kérdéseire.
E becses lap f. évi 2-ik és 3-ik számában felvetett
"nyilt kérdésekhez," melyek Bognár
Endrétől,
mint a ker. népisk. bizottság
elnökétől
lettek imeg vitatásúl
föltéve,
éu is hozzá kivánok
szólani,
már csak azért
is, hogya tényállást
lehetőleg megvilágítsam
és a továhbi hozzászóláshoz
újabb anyagot
szolgáltassak.
Mindenekclött
sajnálatomat
kell kifejeznem
a fölött, hogy evang.
egyházunkban,
most, midőn legjobban
kellene magunkat
erősíteni,
mert
egyebek gyengítésünkre
törekesznek,
találkozik
egy tekintélyes
gyülekezet, hol a vallásos buzgóság
meg van rendülve,
úgyannyira,
hogy
nemcsak a felnőttek
vonják
vissza' magukat
a templom
látogatásától,
hanem az ártalmas
lelki betegség
tünetei
még a gyermekvilágra
is átragadnak. Keressük
az okot, miért van ez így? A nyilt kérdés szer int,
mert azon gyülekezet
tanítója
nem hfr őre az iskolának,
a mennyiben
nyi It, vagy h a II gat
1 a gos állást foglalt el a k ér d es es fiúval szemhen. Ezt a föltevést
én igen merésznek
találorn, mert egy ágost. hitv.
ev. tanítóról,
aki hivatalának
magaslatán
tud állani, aki neincsakszereti,
de féltékeny
tud lenni iskolájára,
soha sem szabad föltételezni,
hogya
vallás sz. ügyét elhanyagolja.
Hisz ez nekünk az egyedüli
oltógaiyunk,
ami által a legvadabb
indulatokat
megnemesíthetjük,
a gyermeki
szivet
úgy idorníthatjuk,
hogy idővel a szép nemes tettek gyümölcseit
élvezhesse
szeretett egyházunk,
hazánk
és társadalmi
életünk.
De merész azért is, mivel al. a tanító, ki elnézte ama fiúnak a tem'plom kerülését,
úgy tünik föl előttünk,
mint szövetséges
társa a lelkész
úr haragosának.
No-már
én az ilyen föltevést
a legnagyobb
tisztelettel
visszautasítom j mert abban,
hogy a lelkész. úrnak
haragosai
vannak,
annak a tanítónak
semmi haszna,
de annál nagyobb
kára lehet. Nincs
haszna azért, mivel ily meghasonlásoknál
hideg kőzöny üt tanyát nemcsak a templom, de még inkább az iskolai ügy iránt. E közöny fagyasztó
szele pedig megbénít ja, sőt ki is öli a tanító nagyra
törekvö
akaratát.
Kára . van az által, mivel ily kellemetlenségek
ok ozójáúl
rendesen
a
tanító van oda állítva, minek folytán a munkatársak
közötti összhangzat
megszakad
s kinél nagyobb
a hatalom,
kiveti
a gyengé~bet
a k őzvéleménynek,
hogy itéletet tartsanak
fölötte saját tiszttársai
még akkor
is, midőn a látszólagos
nevelészeti
hiba őt nem terheli.
Még nagyobb
kár keresendő
azon szomorú körülményben,
hogya
feszes viszony mindig távolabb
tartja egymástól
az úr szőlőjében
munkálkodókat
s bizalmatlanság,
alakoskodás
vagy =személyes boszú emészti
azon él<ttet, mely nem annyira
a mienk, mint a társadalomé ....
ó

Boldog tanító, kinek nem kell megízlelni hivatalának
e legfanyarabb
gyümőlcsét,
de törekedhetik
előre a haladás
ösvényén,
tudván,
hogy
van mellettenemcsak
bölcs tanácsadó,
de a csüggedés
idején bátorító,
az emberi bántalmakkal
szemben
erős védelmező
lelki atya, ki nem a
sz fr k ke blü e kérdekeit,.
de a hivén
fáradó' tanító jólétér
karolja
föl,
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csak azért, hogy a bizalom lánczolatával
magához fűzze, magánál
tartsa.
Hol ily viszony áll fenn lelkész és tanító k őz őtt, ott a netáni mulasztások
mint házi ügyek szépen elintéztetnek
s nincs szükség arra, hogy "nyilt
kérdést"
faragjon egyik a másik ellen.
Az ok, hogya
fiú nem járta
templomba,
nem a tanító, de a lelkész
úr k őrül keresendő.
Ott van a nyilt kérdés magyarázatánál
zárójelben:
"levén az apa a lelkésznek
haragosa."
Mihelyt meggyőződött
a lelkész
úr a fe Iő l, hogy tévelygő
juhai vannak,
nem a ta nítót
kellett
volna
csak úgy félvállról
megkérdezni
a dolog miben állása felől, hanem az
illető családot
felkeresni
s oda hatni, hogy az elkeseredés,
vagy harag
a békesség
angyala általlegyőzessék,
E mulasztásért
felelősség
terheli
a lelkész úrat inkább mint a tanítót, mert ő a. vallásnak
tölavatott
öre,
ő reá vonatkoznak
az irás ama szavai:
"íme Uram!
kiket reám biztá.l,
csak eg>y sem veszett el azok kőzűl."
Kérdés,
az apa nem me nt-e odáig,
hogy ev, egyházunk
kötelékét
szét sz a k ít és az unitárius
egyházba lépett
s oda viszi magával
12 éves fiát is?·
Én azt hiszem, hogy azon tanító,
mihelyt
észrevette
növendéke
körül a hanyagságot,
mindent
megtett,
a mit és a mennyit
hivatala
megengedett.
Megtette
pedig nem csupán azért, hogy ·a vallásos nevelés
ügyének,
az egyházmegye
utasításának
eleget tegyen
s hogy - mint
Bándy János úr figyelmezteti
közvetett
felsőbbsége
ellen ne vétsen.
hanem megtette
már saját vallásos
érzületének
sugallatából
is, mely
magasztos
hivatalával
szorosan összefügg,
mely sz, kötelességet
nem a
puszta
kenyérkeresés
r ernényében,
hanem azon lelkesedésből
vállalt
magára, hogy ereje, Istentől ajándékozott
tehetsége szerint Ö isneveljen
néhány hasznos tagot forrón szeretett
egyházunk nak és hazánknak,
Paedagogiai
eljárása
lehetett
a következő:
mihelyt
észre veszi,
hogy a fiú nem megy a templomba
társaival,
vagy szándékosan
elkésik
onnan, iskola után szobájába'
hívja az illető tanító
és kérdőre
vonja elmaradásának
okát. Ha apai tilalommal yédekezik,
föltehetünk
róla annyi
nevelői bölcseséget,
miszerint megtudja értetni növendékéveI,
hogy' oda
haza parancsolhat
vele édes atyja, de itt az iskolában
a törvény
és a
tanító akarata
előtt kell meghajolnia,
Midön eze.n intelem nem vezette czélhoz, bizonynyal
alkalmazta
is
tanítói akaratát,
talán az által, hogy bennmaradással
fenyítette,
ennek
sikertelensége
után pedig némi megbizatásokat
.ruház.ott reá P: o, osztály
főlügyelővé
nevezte ki s mint ilyentől megkövetelte,
hogy úgy az isko.lában, mint a templomban
a netáni
rendetlenkedőket
tegye jegyzésbe
s azokat
hozza jelentésre,
Meg vagyok
győződve,
hogy már a »l!yilt
kérdés"
utra bocsátása
előtt megtalálta
az illető tanító a módot a templom látogatására
és mégis a nyilvánosság
elé álIíttatik,
hogy saját
tisz.ttár'sai tartsanak
fölötte szigorú itéletet,
Én e tekintetben
tartanám
magamat
az Írás ama soraihoz,
me.lyek Luk, ev, 6, r, 37, és 41-42'.
verseiben
olvashatók,'
Ha szorosan veszszük,
az előttünk
álló kérdés
nem is tartozhatik
a nevelészeti
kérdések
sorába, mivel a vallásos érzelmek vele születnek
á

az emberrel
és ha idővel itt vagy amott megrendűlnének,
nem a törvény
szigora, avagy a tekintély
alkalmazása,
még inkább a büntetés
gyakorlása, hanem a lélek érzelmeinek
fejlesztése
lehet a sikeres eszköz. Ez
pedig türelmet,
szelid bánásmódot
igényel
a kényszer eszk őz helyett. S
ki azon hivatott,
ki a léleknek
e titkos húrjait rezgésbe
tudja hozni, ha
nem.a lelkész? Távol legyen tőlem azt
llftani, mintha nekünk tanítóknak ily kórtüneteknél
szerepünk
ne volna!
Van igenis, csakhogy
nem
a nyilvánosság,
hanem csendes otthonunk
munkaterén.
A missiónak
itt
megosztva kellene" lenni lelkész é, tanító k őz őtt, csak úgy lehet sikeres
a végzett munka.
Egyáltalán
az ily nyilt kérdések,
melyek
egy önérzetes
tanítót
találhatnak.
nem azt eredményezik,
hogy ez által okul a különféle
itéletekból. hanem az elkeseredést
s azon meggyőződést,
hogy e meghurczolás
a személyes boszú szüleménye.
Ily fegyvert viIlogtatni pedig nem egyezik
meg egyházunk
méltóságával.
A második
nyilt kérdés
sem lehet paedagogiai,
inkább
politikai
kérdés. Egy tanító, mint honpolgác
gyakorolhatja
ebbeli jogait minden
megszorítás
nélkül. Ha képességet
érez magában,
- ámbár
ezt jobb,
ha soha nem teszi,
- hazafias dalokat is irhat, de hogy ezeket az iskolás
gyermekek
kezein juttasa
a szülők kezeihez
talán "kortes
nóták" czím
alatt, erre egy hivatott
tanító még 'idáig nem is gondolt s hiszem, jövőben is nyugodtan
alha cnak e tekintetben
a kortesdalok
gyülölői.
ft Tanácsos.,e,
hogy az iskola ....
"csak. az a megjegyzésem,
hogy
valamint a lakodalmi
és búcsu eseteknél
nem áll hatalmunkban
-a gyermek világot a felnőttektől
tova tartani, úgy az olyan zászló meg hordozásánál
sem vállalhatunk
magunkra
rendőri szerepet,
mert ez hivutalunk
méltóságán
alul esik. Nem helyeselhetjük,
de míg nemzeti életünk fenáll,
elfojtani sem lehet, de talán nem is szabad ....
Béke velünk!
Lovász-Patena.
Laucsek Gyula,
á

ev. tanító.

Irodalom.
Olcsó. könyvek
években örvendetesen
magyar,ággal
tottsággal

a gyermekeknek.
fejlődött

ugyan,

idegen

termékek

fordított

művelik

a mi nem mellékes,
is csak úgy karácsony
osztály,

mint

a nép

szegél{y gyermeknek
lélek nélkül

és jó

magyar

tájé~án
meg

oly drágák,

kell elégedni

könyvekben

hiányon egy vidéki

könyvkereskedő

ugyanis

egy

gyermekkönyvtár

Eleket

nyerte

olcsó
meg.

A vállalat

olcsó

vállalataink,

rájuk

kiván

segíteni

ez íme

nek

a szép mesék,

vannak,

kiadására

és ifjúsági

mindig

a nagyobbára

közt ma

nézve

Berger

rendesen

és hiva-

részére

-

úgy

és

meg, azok
az intelligens

részére

jö,

meg-

idegenszeriiek

nagyobbára

nincs.

A

minden

versek,

melyek

a pompásan

Érdekes,

hogy

ezen a nagy

Miksa máramaros-szigeti
s ennek

és rossz

kedvvel

szülök szereshetik

többé-kevésbbé
történetek,

az utóbbi

selejtes

nem lehetnek

csak a gyennekvilág

nem léteznek.

vállalkozott

mindig

is a képek
A nagyok

irodalom

már többen

még

hogy csak módosabb

az olvasókönyv
Azok

gyermek-

és szülök

meg egyet-kettőt.

vannak

való száraz olvasmányaival.

kiállított, meJegdrága

Iróink

gyermek-könyvekben

vásárolnak
-

még

de a tan férfiak

ezek 'a könyvek
számára

hogy

dominálnak.

a gyermekirodalmat,

elégedve, mert ar. eredeti

A magyar

de tény,

könyvkereskedö

a szerkesztésére

»Kí s Kö n y v t a r s s április közepén

indúlt

meg,

Ben ed e k
egyszerre

négy

[[izettel.

delme

4-5

Minden

elbeszélések,
Benedek
Iratot

mesék

Elek,

s

bekötési

táblát

is fog adni,

A kiadó

a vállalat

nem csak az egyesek,
annyit

iskolai

jegyzünk

lesznek

füzet

melyhez

úgy, hogy
te, jesztése

könyvtáraink

érdekében

la i, k

érzik

hogy

Ö \1 Yv

kéz-

a tanárok

füzethez

sorsú gyermekek

pályadíjakat
a hiányát

ezek az olvasö köny vecskék

jVIagyar Otthon
evang.

lelkész

cz.ímű

társadalmi

Nagy-Kikiridán.

mint programmjában

k ivánja

öntudatot

a magyar

hiányában
keknek

voltunk,

-

fog szolgálni;

szórukoztató

minden

ápolja

olvasmányokat

ígérkez

a jó

csinosan

évben

a kiadó

összesen

20 krért

e vállalátot

lesznek

díszes

gyiijthetnek
Remélhetőleg-

megrendelni.

gyermekkönyveknek.

is nyújt;

kiállítva

behatóan

gymn.

tanár.

Kiadta

Hisz

Még

csak

s szövegképek

is

irodalmi

alakjaival

végződik.

politikai

és műveltségi

irodalomtörténeti

Tárgyalási

állapotának

anyagot.

Ára

Népies könyvek.
lyeknek

hivatása,

Népfölkelők
keresztje.

hogy

nótái.
-

érzést;

életbe

foglalkozik

története.

társadalmi
vágó,

képét

Irta

és iskolai

terjeszszék

s csak

azután

Méhner

Vilmos

Elpusztul-e

kiadásában

selejtes

a magyar
-

bor?

Nyári

egy csomó

-

Szözat

Lörincz.

-

népies

a magyar

Hogyan

a politikus

á

használatba

vétel

olcsó. Egyébként

Bab i cs
Legjobb

K á 1mán,

aestetika,

ügyekben.

Széptan

Alkalmas

A d o l f dr.

Levéltári

A gdifenb.ergi

adatok

nyomán.

hidegviz

Ifjak

és más

gozva.

kerbeliek

A szö\'eg

Plutarch:
nisaterium

é

nyomott

Mórtól.

diszes kötet

által

köszöntő

köszöntőkönyv,

hasznos
feJadványok

köz

Orbök
I/II

va&,y aestetika,

meJegen
könyv.
különféle

(n. 8-r.

Király

az

gyógymód.

szórakoztatására.
gyiijteménye.
117 képpel.

Jelesebb

(8-r.

egy tanító

Gyermekeinknek.
alkalmakra.

(16-r.

Samarjay

csinos kiállítás-

Pozsonyban.
csak 90 kr.
a házadó

nagy-dunai
csak

tájékozásra·

számtani

helyett

O rb

csak
régi

k

Paedagogia-

és életrajz
Peress

10 kr.

ö

kidolgyiijte·

A nm. közoktatásügyi

hiányoznia.

dr. A pozsonyi

kezelésnél.

gyűjteménye.

mulattatására

arczkép-

és

Kofrányi

a vizi

csak 30 kr.

csak

vám-

csak 30 kr,

hasznos

tan férfiak

sem szabadna

1 frt.

feladványok

helyett

kerbeliek

30 1.) 20 kr,
Károly,

kiállítása

e z s ö,. Utasítás

helyett

csak 2 fri 50 kr.

könyvtárából

kőz ok tatris-

A könyvek

A pozsonyi

80 1.) 50 kr.

kiválóbb

IIogy

bujdosása.

162 1.) 1 frt 40 kr, helyett

irályban
Tréfás

Ambrus
-

Keli Ferkó

s jó zenemüvek

74 1.) 50 kr. helyett

paedagogusok,

(n. 8-r. 564 1.) 4 frt helyett
ajánlva,

dr.

me-

hirderésre.

F od orD

(12-r.

Ifjak és más
(8-r.

ű

178 1.) 2 frt
Mór,

A Veres
ápolni.

371 1.) 2 frt 80 kr. helyett

Népszerű

csak 1 frt. Orbók

-

meg,

a következők:

álló irással
is megjelentek
ABC-é,
könyvek,
melyeket

foglalt

részére.

"János,

(n. 8-r.

-

R.) kiadóhivatalában

mü velt ember

jelent

és a nagyméltóságú

jö állapotban

mellett,

d s (D rod t leff

minden
részére.

212 1.) 1 frt 50 kr. helyett
mértani

ó

hölgyek

(8-r.

M ó r, Tréfás

kapcsolatban

Czímeik

ajánlhatunk.

mai számában

csak 20 kr. Ka r o 1a költeményei.

ajándék

története.

a legmelegebben

a lapunk

olcsó árak

as t Gut

nélkülözhetetlen

50 kr. helyett

30 kr.
révjog

Hecken

czéljából

utalunk

Jeles könyvek rendkivüli
ban megrendelhetök

nagy
összes

könyv

néphez.

csizmadia.

ABC-és könyvek álló irással. A már taval megjelent

és áruk

i Imre

az ország

kell a kisdedet

Hgyi miniszterium által engedélyezett
Szabó-féle
ABC-és
könyvek
magyar, nérnet és tötnyelven.
Tudtunkkal
ezek az első álló
ir s
csinos

Gób

e

közt,

kor befejezett
vele

termékei vel versenyezzenek.

kapott fel Cseni Pál az ugorkafára.
Mit álmodott
A kisértet. Csapó uram vendégei.

kart ársainknak

Ajánljuk
népünk

ellátta

föl

éreJe.
terjeszt

2 frt 40 kr.

Oh, azok a cselédek.

tisztelt

neveléssel.

azt magyar

korszakonkint

dolgozza

eddig

ismereteket

a legújabb

hogy

körében

melynek

és köaművelődési

és olvasókönyvvel

nagy előnye,

adja

-

közhasznú

A könyv

évre 1 frt

és iparosaink

é

a családi

464lapon.

mödjának

a ponyvairodalom

-

a magyar

népünk

ára egy

n p ie s lap,

E

J esz ensz k y

meg

Előfizetési

gazdálkodó

kar szíves figyelmébe,

a Franklintársulat

indított

kétszer.

és ápolni.

csupán

hazafias

tanítói

lapot

havonként

különösen

politikát,

A lTlagyar rrernz et i Ir o datorn
evang.

Verses

Egy

készséggel

is egy könyvtárt

fognak

köz művelödési

ébresztgetni

a vallásos,

népies lapot az evang.

ő

mondja,

és önérzetet

mellőz

és

Megjelenik

50 kr. Jeszenszky

ménye

és tanítók

is tűz ki a tanítóknak.

t ára k is sietni

legjobban

Mör,

azokban.

Ignácz

jónak

a szegényebb

terje

nagyobb

füzet et Jókai

volt nálunk.

Nógy-négy

betöltő

s már több jeles író adott

mint

még nem

1 frt.

egész füzetet

Az első négy

irták

a szülők,

hasonló

ára

stb.

Árpád

12 lu. A füzetek

füzet ára

jönnek

korrajzok

hogy úgy

előfizetési

O

meg s egy

és Abonyi

Hisszük,

de az isk

:meg,

történeti

István

vállalatot,

!O

meg

füzet jelen

van tervez ve s fölváltva

elbeszélések,

rendelkezésére.

fel a hézagpótló

leülönösen

oldalra

Mözes, Bársony

48 füzet jelen
össze.

négy-négy

60-80

és kisebb

Gaál

a szerkesztő

karolják

hónapban

ívre, tehát

mi-

Sándor,

Szép tartalmú

és új szinház.

Töre-

dék Pozsony

mult ja

csak 20 kr.

Schulpe

és jelenér

88 1.) 60 kr. helyett

l

(magyal'
dr.

csak 30 kr.

nak új pártfogó kat hódított.
terén.

ő

György,

Egy

és olcsóbb,
Sándor,

növendékek
mint

Bánfi
Eisvogel

Sándor.

Újabb

Képek

Feri.

30 év után.

bundám. Népdal

írta Samarjay

indulö.

60 kr. helyett

20 kr.

Rudnyánszky

Wolf Zsiga.

Kereskedelem

tanító

I. osztálynak

Adán

oktatási

egység; pedig

(Bácsmegye).
egységes

Kiemeli továbbá,

hogy

ben szól szerzö

a népisk.

s:íról. A gyakorlati
és olvasasról

tananyag
szól

utasításokat

kath. jellegű.

Megjegyezzük

normálszavak

módszerét

2 frt.

fő hibáúl

jelöli

kiválaszrásáról

és gyakorlati
hogy

Hibáztatja
meg,

hogy

alélek

lecz kéket.

az irvaolvasás

Tot

h

csak 60 kr.

1 frt helyett

csak 20 kr,

Ferencz.

Rezső.

csárdás.

Gyapjas

Pozsonyi
50 kr.

50 kr. helyett

rendszere

sajátjává

oktatásrö

teendő

tűzoltó

helyett
csak

csak

2Ó kr

nincs
an;,ag

a tanmenetr

összefüggés,
is egységes

Könyve

elméleti

az
nincs

legyen.
részé-

ől, az oktatás

tagolá-

a számtanról,

az irás

l, a játékról,

Kár, hogy

tanÍtásánál

irta Dreisziger

fundamentomának,

legyen.

szól a tananyag
-

nyomán

az anyagban

s elrendezéséröl,
külön

s tanító-

s tanítóknak.

népoktatásunk

jellemképzés

az érzülett

; mindegyiknél

még,

tanítók

csak 20 kr.

I-Ierbart-Ziller

az erkölcsi

a hittanról,

Zongorára.

40 kr. helyett

Ára

végczélja

és az énektanítasröl

séről s ád kezelési

Polka.

Izabella

magá-

csak 30 kr. Költöibb

Korbay

csak 20 kr. Mader

Lengyelke.

s így kell, hogy

a nevelés

részben

ibolya.

(Walzer)

(16-1'.

által

jog- és culturtörténet

tanárok

csak 20 kr,

János.

vezérkönyve.

irányzatát;

a lélek

Rudnyánszky

és ipar
teljes

ajándék

Diszes keringő

30 kr. helyett

Kék

az irodalom,

1 frt 20 kr, helyett

Alkalmi

40 kr. helyett

Károly.

J~nos.

Mór.

40 kr. helyeit

elbeszélés.

(8-1'. 206 1.) 1 frt 20 kr. helyett

ligetből.

Keringő.

1.)

Tan í t Ó k . é v k ö n y v e. Tanárok,

képekkel.

a pozsonyi

54

és egy

iró, ki ezen költernények

dr. Tanulmányok

Orbók

elbeszélések.

csak 20 kr.

Az elsö osztály
Ferencz

Szerk.

jegyzőkönyv,

közel.

r gy,

(8-r.

Költemények

ifjú magyar

csak 20 kr.

használatára.

bármely

dr. Távol,

ö

2 képpel.

és csillagok.

tehetséges

Sch ul P eGy

(n, 8-r. 52 1.) 40 kr. helyett

képző intézeti

és nemet' nyelven).

Felhők

kiválasztásáról
a hittani

az analitikai

rész

és ,elrendezékiz:í.róbgosan

módszert,

vagy

a

követi,

Vegyesek,
- A tanítóképző tanárok aprilis h6 l2-én és l3-án közgyíílést tartottak
Budapesten. A közgyűlésen
B a l l agi M 6 r és G ö n ez y Pál elhunyt tud6saink
emlékét is emlékbeszédek
tartásával újították fel.· A közgyűlés főtárgya a tanítóképzői tan ter v re for mj a volt. A tanterv m6dosítására vonatkozó javaslat legfőbb pontja: az általános miveltség szolgálatában álló tantárgyak elméleti részének
befejeztével azonnal az illető tantárgy módszertanának ismertetése következzék.
Elvileg' kimondta a közgyűlés, hogy a torna mellett a játékok tanítása, az egyh~zi
zenében val6 képzés és a kézügyességi oktatás szükséges.
- Tanítók küldöttsége a kultuszminiszternél. A hazai néptanítok országos
bizottságának kiküldötteí : Gyertyánfly 1., Péterfy S., Lederer Á .. Verédy K., T6th
József s még többen Lak i t s Ven del vezetése alatt tisztelegtek Csáky Albin gr.
közokt. miniszternél, kérvényt nyújtva átneki
a tanítói fizetés-minimum emelése
érdekében. Lakits megköszönve a nyugdíjtörvény létrehozását, a tanítóság háláját
fejezi ki a miniszter gondo -kedásáért.
A tanítók országos bizottsága azonban még
többet akar elérni, érzi, hogy a tanítók többre érdemesek, kéri tehát, hogy a
tanítói fizetések rendezésénél a fizetés-minimum
600 frtban állapíttassék
meg,
egyelőre azonban belenyugszik a bizottság 400 frtba is, ha a 400 frton fölüli
fizetés a korpótlékba nem számíitatnék be. - Csáky miniszter a küldöttséget igen
szivesen fogadta. Köszöni a benne helyezett bizalmat, a tanítóság iránt Ő is teljes
bizalommal s a legnagyobb ·jóakarattJ.l viseltetik. Megtesz mindent a tanügy s
annak munkásai érdekében; haladunk, lassan bár, de mindig előre és meg nem
állapodva, míg czélhoz nem jutunk. Kiemeli, hogy az államra nézve már a 300
frt minimum keresztülvitele is nagy terhet rö ; 5000-nél több tanító van, - mind
felekezeti -- kiknek 300 frtnál kevesebb a fizetése s ennek kiegészítése az államnak 900.000 frtnál többjébe kerül. - Mindensetre megnyugvással veheti tudomásúl
minden tanító a miniszter nyilatkozatait.
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Közoktatásunk állapotárút.
Érdekesen és nagy gonddal van szerkesztve
az a jelentés, melyet a képviselőház közoktatási bizottsága a képviselőházhoz benyujtott és mely a közoktatási budget tárgyalásánál napirendre ki is tüzetik. Az
ország képviselői az aránylag rövid jelentésből is hű tükrét láthatják az ország
közoktatásánsk jelenlegi állapotáról s fogalmat szerezhetnek arról a lankadatlan
tevékenységről, melyet a közoktatási kormány s annak élén Cs á k Y Albin gróf
miniszter és jobb keze dr. Ber z e v i c z y Albert államtitkár a nemzet culturájának
előbbrevitele érdekében kifejtenek Helyeseljük a bizottság elvi megállapodásait ;
így azt, hogy a bizottság kivánatosnak tartja, hogy az összes szakiskolák az arra
leginkább hivatott ktJzoktatási miniszterium hatáskörébe tetessenek áto Helyes azon
elv hangoztatása, hogy a budapesti és kelozsvári nemzeti seinháe, valamint a
m. kir. operaház a belügyi tárczából kivétetvén, a nemzet szellemi és művelődési
haladosat vezérlő kÖf'oktatásügyi miniszterium hatáskörébe helyeztetnéne.k. És végül

nagyon helyes volt, hogy aHáz szakbizottsága, maga a közoktatási bizottság felhivja a Ház figyélmét arra, hogy nem elég az, a mit eddig a magyar képviselőház,
illetve országgyülés a nemzet culturczéljaira áldoz. Azon reményének ád hivatalos
• jelentése végén a bizottság kifejezést, hogy a magyar országgyűlés
a jövőben az
eddiginél nagyobb Javadalommal Járúl a louliurceelokho» és törekvésekhez.
- A bonyhádi ev. algimnáziumnak fögimnáziummá kiegészitése érdekében
a bonyhádiak és a hitfelekezet vagyonosabb tagjai minden lehetőt elkövetnek.
Újabban is N ~ dos y Kálmán esperességi-felügyelő 1000 frtot ajánlott föl e czélra.
A gyüjtések igen szép eredménynyel folynak s így, mint a bonyhádiak mondják,
nem alaptalán a remény, hogy a megkivántató összeg csakhamar együtt lesz.
- Az új pénz. Az új pénz arany lesz és a neve korona. A korona, mint
aranypénz s az aranyvaluta számítási egysége, természetesen aranyban sohasem
fog létezni, hanem csak ezüstben. Aranyban az oly kicsiny pénz volna, hogya
forgalomra alkalmatlannak mutatkoznék. Mint pénzegység a mai forintnak a fele
s így két korona annyit fog érni, mint ma egy osztrák értékü forint. Az aranykorona azonban mielőbb forgalomba fog hozatni, de úgy, hogy 20 és 10 koronás
darabokben fog veretni. A 20 koronás arany meg fog felelni a mai 10 frtnak s
átszámítva írankra, érni fog 21 frankot. Az átszámítás tehát igen kényelmes lesz.
Amde nem csak aranyból veretnek pénzek, hanem ezüstből is. A pénzegység, az
1 korona, ezüstből lesz. Hasonló finom ezüstből fognak verni 50 filléres eket. Rézpénzünk is átalakul. A rut és nehéz 4 krajczáros kiküszöböltetik
és helyébe lép
egy csinos ezüstérme, amely bár nem oly finom, mint a korona, vagy az 50 és
20 filléres, de jobb, mint a mostani ezüstpénz. Rézből csakis 2 és 1 filléreseket
vernek, a mai 1 és fél krajczárnak
megfelelően E rézpénzek féme is megjavúl,
mert vegyítve lesz ónnal és horganynyal, ami szilárdságát emeli. Az új pénz egyuttal gazdasági egyéniségünk fényes dokumentálása
is lesz, mert ennek életbeléptével lesz - több század után - önálló pénzrendszerünk.
- A "Magyar Protestáns Néptanító" az evang. ref. tanít6ságnak ez a jól
szerkesztett lapja, a mult h6 16-án kiadott 15. számmal pártolás hiánya miatt
megszűnt. Abban a reményben, hogy e lap újra életre kelhet, a foly6 évben a
.Prot. Egyh. és Isk. Lap" fogja "Magy. Prot. Néptanító"
czím alatt azokat a
czikkeket közölni, melyeket a megszűnt lap volt munkatársai a szerkesztőhöz beküldenek Az előfizetők is nevezett lapot kapják kárpótlásúl.
- Egyházkerületi jegyzök .választása. A dunántúli evang. egyházkerületben
a ker. világi fő- és aljegyzőre beadott gyülekezeti szavazatok fölbontattak. Főjegyzőnek újra dr. Bel ic zay Ele k választatott meg általános szavazattöbbséggel. Az aljegyzői állás betöltésére
általánes szavazattöbség
létre nem jövén,
Ber zs en y i Dezső és Nag y József, mint a kik legtöbb szavazatot nyertek, új
választásra jelöltettek ki.
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